
Unul din obiectivele 

proiectului MBS este de 

a elabora un set de acţi-

uni pedagogice şi didac-

tice care să facă şcoala 

mai atractivă pentru 

copiii romi şi familiile 

acestora.  

Acest se fundamenteză 

teoretic pe experiența 

cadrului educativ Mon-

tessori. 

Potrivit abordării Mon-

tessori trebuie să creăm 

un spaţiu de învăţare 

adecvat cu scopul de a 

face copiii să se simtă 

liberi în a se exprima. 

Sistemul se bazează pe 

credinţa în lucrul spon-

tan al intelectului 

uman. Principiile Mon-

tessori sunt: obser-

varea, libertatea indi-

viduală și pregătirea 

mediului de învățare.  
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Roma success stories - Madalin Mandin, actor 
Pâna la 7 ani am stat în 

Bucuresti cu parintii si 

cu fratele meu. Dupa aia, 

clasa întâia am facut-o la 

tara, în comuna Islaz, 

Teleorman, comuna is-

torica, în 1848 chiar s-a 

citit dezrobirea tiganilor 

acolo. Toate bune si 

frumoase acolo, copi-

larie fericita, însa prin 

clasa a cincea, a sasea 

eram catalogat ca fiind 

„tigan”. Toata lumea 

îmi spunea: „Aaa, ti-

gane, hai vino în-

coace!”.  

Niciodata nu m-a 

deranjat lucrul acesta.  

 

(...se continuă la 

pagina 2) 

Promovarea integrării populaţiei rome 
în şi prin educaţie 

Martie 2013 
 

Numărul 3 

Buletin informativ 

Titluri: 

 My Beautiful School -

model didactic şi peda-

gogic  

 Experimentarea metodei 

actualizate  la şcoala 

Mihai Viteazul , Roma-

nia 

In acest număr 

My Beautiful School 

model didactic şi 

pedagogic  

1 

My Beautiful School 

model didactic and 

2 

Poveşti de success ale 
romilor—Madalin 
Mandin, actor 

2 

Experimentarea meto-

dei actualizate Montes-

sori  in Romania 

3 

Schema pedagogică  

este împărțită în trei 

domenii legate de 

dezvoltarea 

independenței per-

sonale și sociale a 

copiilor. (...se con-

tinuă la pagina 2) 



Acest set a fost 

creat respectând 

principiile enumer-

ate mai jos, care 

constituie cadrul 

pedagogic şi didac-

tic al metodei MBS 

actualizate:  

 Copiii romi sunt 

obișnuți să învețe 

într-un mod infor-

mal sau 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 con-

sidera cunoașterea 

propusă de școală ca 

ne-esențială și 

străină; 

 Crearea unui stil 

de învățare și pre-

dare care să pro-

moveze o mai bună 

cunoaștere a cul-

turii și tradițiilor 

rome; 

 Predarea concep-

tului de diversi-

tate; 

 Încurajarea diver-

sităţii. 
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Roma success stories— Madalin Mandin, actor 
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Chiar eram singurul de 

la noi din clasa „de 

etnie”.  

Prima problema a fost 

odata, la o sedinta cu 

parintii.  Stateam în 

prima banca si tin minte, 

mi-a ramas si acuma, a o 

prastie care m-a lovit 

aicea în ureche, mama 

unui copil român care a 

zis: „Va rog frumos sa nu 

puneti copilul meu cu 

tiganu’ acela în banca!”  

Atunci a fost pentru 

mine un soc, m-am 

mirat, copil fiind: cum 

cineva sa spuna ca sa nu 

stai cu el în banca? Ce 

am eu? Ba  dimpotriva, 

chiar stateam în prima 

banca si mi-aduc 

aminte ca de foarte 

multe ori îl ajutam pe 

colegul acesta al meu la 

multe materii pe care le 

aveam la clasa. Îmi 

aduc aminte ca eram 

bun la româna, la 

franceza, la geografie, la 

desen, eram bun la 

muzica. El era bun la 

istorie si la matematica, 

exact la materiile cu 

care nu ma-mpacam eu 

bine. Experienta asta pe 

care am trait-o eu tunci 

m-a marcat într-un fel. 

E asa de greu sa nu-ti 

schimbi parerea despre 

un om? Conteaza foarte 

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” 

 

mult ce etnie ai?  

Conteaza foarte mult 

daca esti rom sau 

nu? 

Acum Madalin esre 

actor si visul lui  e să 

existe şi în România 

un teatru rom, aşa 

cum există de multă 

vreme în Rusia, şi 

aşa cum există şi la 

noi teatrul german, 

cel maghiar, cel 

evreiesc. Un teatru 

pentru o comunitate 

mare. 
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stacolele care îi împiedică pe copiii romi să se integreze în 

mediul şcolar în primii ani de şcoală:   

•copiii romi au un accent diferit, ceea ce îi face să pronunţe 

diferit şi să separe incorrect în silabe;  

• au dificultăţi în a înţelege correct mesajul învăţătorului;  

 uneori adaugă un sunet la finalul cuvintelor;  

• nu pot pronunţa unele consoane;  

•au probleme în a identifica cuvintele şi nu conştientizează 

separarea dintre cuvinte.  

Prin folosirea unor serii de exerciţii şi materiale didactice am 

urmărit îmbunătăţirea abilităţii copiilor romi de ascultare, 

vorbire şi dezvoltare a vocabularului cu scopul de a putea să 

se înţeleagă cu toţi membrii comunităţii.  

La şcoala ,,Mihai Viteazul“ din 

Călăraşi  studiază 1.004 elevi 

din care 7% sunt copii romi.   

Copiii romi locuiesc în apro-

pierea şcolii şi învaţă în clase 

omogene din punct de vedere 

etnic. Prin proiectul MBS s+a 

urmărit integrarea lingvistică în 

contextul unui cadru cultural 

diversificat.  

Mai întâm s-au identificat ob-

Experimentarea metodei actualizate 

Montessori la şcoala Mihai Viteazul, 

România 
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Tel:  + 3705 210 41 34  
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Website: www.roma.lt  
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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 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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