
 
 

 

Deschidem școala noastră pentru toți copiii! 
 

Obiectivul general: creșterea capacității 

instituționale a școlilor din județele Argeș și 

Dolj, de a asigura o incluziune efectivă și o 

educație de calitate a elevilor de etnie romă, 

alături de toți copii 

 

Proiectul a avut un impact pozitiv asupra grupului țintă, organizațiilor 

partenere, la nivel individual, organizațional, social, prin:  

– creșterea gradului stimei de sine; 

– schimbarea viziunii față de colegi, vecini, comunitate, societate, 

sentimentele de solidaritate, respect al diversității, toleranței; 

– creșterea gradului în care este respectată  moștenirea culturală 

a elevilor de diverse etnii;  

– lărgirea rețelei sociale (de contacte, cunoștințe, prieteni) cu 

persoane din alte etnii;  

– creșterea nivelului de disponibilitatea și abilitatea de a căuta 

singur soluții la propriile probleme, fără a da vina pe cei din jur. 
 

 

 

 

 



 
 

Rezultate: 

⧫  75 de profesori au participat la cursuri formale și informale pe 

teme ca: abordări de predare centrate pe elev, școala inclusivă și 

predarea într-un mediu multicultural, democrația și educația 

pentru cetățenie activă, drepturile omului / copilului, toleranță, 

anti-discriminare 

⧫  75 de părinți / tutori (din care 35 romi) au participat la activități de 

învățare / conștientizare referitoare la anti-discriminare, incluziune 

socială și toleranță, drepturile omului / copilului  

⧫ 250 (din care 100 romi) de elevi au participat la activități extra-

curriculare de conștientizare referitoare la incluziunea socială, 

activități ce duc la dezvoltarea unor abilitați / atitudini sociale 

⧫ Elaborarea a șase materialelor didactice și diseminarea acestora 

cadrelor didactice din școlile partenere, după cum urmează: 

– IO1: Prin cunoaștere – către solidaritate și coeziune în 

comunitate 

– IO2: Moștenire culturală comună 

– IO3: Respectul față de ceilalți începe 

de la respectul de sine 

– IO4: Bazele legislative ale educației 

interculturale 

– IO5: Interes și respect față de valorile 

etniilor conlocuitoare 

– IO6: Modul de a gândi și modul de a fi 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia 

(text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de 

Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă 

responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 


