
 Principalul rezultat al 

proiectului MBS este 

manualul metodologic —

Metoda Montessori-

Hallgarten pentru 

învățătura și integrarea 

copiilor romi.  

Manual se dorește a fi un 

ghid pentru transpunerea 

metodei Montessori Hall-

garten, încercând apli-

carea acesteia în alte con-

text.   

Manualul se adresează 

consilierilor, furnizorilor 

de servicii publici și 

privați active în domeniul 

incluziunii sociale, for-

matorilor, profesorilor, 

factorilor de decizie și 

tuturor oamenilor 

interesați în sprijinirea 

educației și incluziunii 

comunității rome în sis-

temul de educație și 

pieței muncii.  

Metoda Montessori-Hallgarten pentru 
învățătura și integrarea copiilor romi 

Conferința finală a proiectului “My Beautiful 
School” Vilnius, Lituania 

Pe 13 iunie 2013 a avut loc 

conferința finală a proiectu-

lui Frumoasa mea școală—

un loc unde poți fi fericit” în 

capitala Lituaniei, Vilnius. 

Conferința a fost organizată 

prin grija unuia din part-

enerii proiectului,  The 

Public Institution Roma 

Community Centre din Vil-

nius.  

Conferința a avut ca scop 

prezentarea rezultatelor 

proiectului în  Lituania , 

România și Italia și 

atragerea atenției asupra 

nivelului școlarizării 

copiilor romi în întreaga 

Europă.  

Evenimentul a beneficiat 

de participarea vice-

ministrului culturii, a 

specialiștilor din Depar-

tamentul de Educație 

Non-Formală și Sprijin 

pentru Educație din cad-

rul Ministerului 

Educației și Științei, a 

altor experți în educație, 

dar și a reprezentanților 

altor proiecte cu prob-

lematică similară care au 

împărtășit din 

experiența lor.  

Promovarea integrării populaţiei rome 
în şi prin educaţie 

Iunie 2013 
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Acest manual s-a născut din ne-

voia profesorilor si personalului 

scolar de un sprijin specific 

pentru scolarizarea sistematică 

a copiilor romi din Europa. 

Conform UE romii, 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. Este limpede ca 

vorbim de un grup (sau gru-

puri) inca puternic discriminate 

si excluse social, majoritatea lor 

traind in conditii de saracie ex-

trema.  

Din acest motiv, a fost proiectat 

un set de strategii pentru a 

aborda toate chestiunile referi-

toare la mediu-geografic, eco-

nomic, social, cultural si legal-

in care traiesc aceste grupuri. In 

2009, la Cordoba, s-au aprobat 

10 principii de baza pentru in-

tegrarea romilor. Scopul este 

de a oferi institutiilor Uniunii 

Europene si statelor membre 

un set de linii directoare pentru 

politici de integrare a romilor.  

In 2009,  interactiunea dintre 

Comisia Europeana si statele 

membre a condus la o alta 

initiativa europeana impor-

tanta: crearea Platformei Eu-

ropene pentru Integrarea 

Romilor. 

Comisia Europeana a con-

semnat faptul ca exista condi-

tii socio-economice ale comu-

nitatilor de romi in Europa 

care sunt mult mai rele decat 

cele ale restului Europei. O 

comunitate de romi din Eu-

ropa se compune in principal 

din membri tineri: 37,5% 

sunt sub 15 ani in compara-

tive cu o medie de 15.,% a in-

tregii populatii a UE. Numai 

42% din copiii romi termina 

scoala primara fata de o me-

die europeana de  97,5%. In 

cazul educatiei secundare, 

frecventa este estimata numai 

la 10%. Conform Comisiei  

"statele membre ar trebui sa 

garanteze ca toti copiii romi, 

sedentari sau nu, sa aibe ac-

ces la o educatie de calitate si 

sa nu fie obiectul discrimi-

narii sau segregarii."  

Metoda Montessori-Hallgarten pentru 
învățătura și integrarea copiilor romi 
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Primul congres mondial al or-

ganizatiilor de romi a inceput 

pe  8 aprilie 1971 la Londra. 

Atunci s-a votat drapelul, im-

nul și ziua internațională a 

romilor. Acea zi este începutul 

Congresului. S-a cazut de ac-

cord ca în acea zi să fie onorată 

memoria tuturor romilor care 

au murit în timpul Holocaus-

tului. Imnul romilor este 

cântecul popular  “Gelem, ge-

lem” (am hoinarit, am ho-

inarit), scris de sârbul  Žarko 

Jovanović. Drapelul rom este o 

roată roșie cu 16 spițe pe un 

fundal albastru și verde. Roata 

cu cele 16 spițe era numită în 

vechea Indie chakra. Este 

prezentă pe drapel pentru a 

aduce aminte de originea indi-

ană a romilor precum și dru-

mul lung pe care l-au făcut din 

India în Europa. Dungile al-

bastre și verzi simbolizează 

cerul și iarba, precum și viața 

liberă de nomad a romilor din 

trecut. 

  

Motivați de faptul că ceea ce 

cunoști mai bine, o să înțelegi 

mai bine, autorii manualului au 

dedicat un capitol istoriei, cul-

turii, limbii, religiei și simbo-

lurilor romilor.  

În rândurile următoare încer-

căm să facem o scurtă prezen-

tare a acestui capitol.  

Cele mai multe fapte din istoria 

romilor sunt discutabile și ne-

clare. Una din faptele sigure 

legate de originea si asezarile 

romilor este originea lor indi-

ana. Originea indiană a romilor 

a fost definită pe bază lingvis-

tică, făcându-se o paralelă între 

limba romilor-romani-și limba 

sfânta antică - sanscrita.  

Pentru mult timp se credea că 

romii vin din Egipt. In plus, 

înșiși romii pretind ca sunt 

descendenții creștinilor 

expulzați din Egipt. O ramasita 

a acestei păreri este cum romii 

au fost numiti în multe limbi-de 

exemplu cuvântul popular 

Gypsy=țigan din engleză derivă 

din cuvântul Egipt. Chiar și 

astăzi unele grupuri de romi 

consideră că sunt înrudiți cu 

egiptenii-ca de exemplu asa nu-

mitii  Egyptions din Macedonia 

și Kosovo. 

 

 

Metoda Montessori-Hallgarten pentru 
învățătura și integrarea copiilor romi 



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  

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 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.   

http://www.era-edu.com/mbs
mailto:gabrieldobrescu10@yahoo.com
http://www.roma.lt
http://www.aesd.ro
mailto:sn713@hotmail.com
http://www.roma.lt
mailto:info@montesca.it
http://www.montesca.it

