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SCOPUL PROIECTULUI: 

Proiectul ”O șansă pentru schimbare” are ca scop creşterea capacității instituţionale a şcolilor de a asigura 

o incluziune efectivă a copiilor romi se va defășura pe o perioadă de 12 luni în cele 5 unități școlare 

partenere, fiind coordonate de ISJ Gorj. 

Obiectivele proiectului: 

- Formarea a 65 cadre didactice care lucrează pe modulele  

T1-Abordări de predare centrate pe elev;   

T2 -Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural; 

T3 -Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă;  

T4 - Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare pentru instruirea a 200 elevi și 70 de părinți în 

activități extracurriculare în perioada 2018 – 2019. 

- Elaborarea de minim 6 noi curriculumuri şi/sau materiale didactice referitoare la un mediu incluziv 

şi multicultural care sunt suporturi de curs ce asigură formarea a 60 de profesori pentru învățământ primar 

și gimnazial, 200 elevi romi și neromi, 70 de părinți ai elevilor din grupul țintă în perioada 2018 – 2019 

pentru deprinderi, abilități, competențe de integrare, socilaizare și formare profesională. 

- Dezvoltarea a 22 activităţi extracurriculare pentru 70 părinţii romi şi neromi centrate pe activităţi de 

învăţare / conştientizare referitoare la anti-discriminare, incluziune socială şi toleranţă, drepturile 

omului/copilului desfășurate împreună cu copiii din grupul țintă prin atelierele de lucru în care se 

promovează Artă şi îndemânarea, tradiția locală, ACT& Eco natura,  Călătorie interculturală - excursie 

şcolară până la sfârșitul anului școlar 2018/2019. 

- Asigurarea de activităţi extracurriculare pentru 200 elevii romi şi neromi împreună cu accent pe 

activităţi de conştientizare referitoare la incluziunea socială, care susţin dezvoltarea unor abilităţi/atitudini 

sociale prin desfășurarea unor acțiuni/cursuri de instruire - Lumina blândă a cărţii - opţional LRO primar şi 

gimnaziu, Matematica din viaţa noastră, Artă şi îndemânare, Micul cetăţean european, Copilul şi drepturile 

sale, ACT&Eco natura, Călătorie interculturală până la sfârșitul anului școlar 2018/2019 

PARTENERI: 

In vederea realizarii proiectului RCIS cu titlul "A Chancetochange-ACT"  am stabilit următoarea ordine a 

partenerilor în proiect: 

Partener 1. Şcoala Gimnazială Ţînţăreni, 

Partener 2 Liceul Tehnologic Bîlteni - structura Şcoala Gimnazială Pesteana-Jiu, 
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Partener 3  Şcoala Gimnazială "Ecaterina Teodoroiu", 

Partener 4 Şcoala Gimnazială "Voievod Litovoi", 

Partener 5 Şcoala Gimnazială Scoarţa strucura Şcoala Gimnazială Budieni. 

GRUP ȚINTĂ:  

- 65 cadre  didactice participante la programe de formare care lucrează cu copii romi și neromi 

- 200 de elevi (romi şi neromi) vor fi implicaţi în activităţi de conştientizare în domeniul incluziunii  

din care 100 elevi (romi şi neromi) din ciclul primar și -100 elevi (romi şi neromi) din ciclul 

gimnazial;  

- 20 elevii cu CES din ciclurile primar si gimnazial integraţi în şcolile de masă partenere; 

- 70  părinţi ai elevilor din grupul ţintă implicaţi în activităţi de învăţare/conştientizare în 

domeniul anti-discriminării, ateliere de lucru; 

 

Formare: 3 grupe cu 20 profesori de la scolile partenere 

 

Grupe: 10 grupe elevi 

1 grupă invățământ primar/școală 

1 grupă învățământ gimnazial/școală 

DURATA: 12 luni 

 

BENEFICIARI: 

Direcți: 

-elevii romi şi neromi împreună din şcolile beneficiare care participă la activităţi extracurriculare. 

-părinţi ai elevilor din grupul ţintă (romi şi neromi)  ce participă la activităţi extracurriculare activităţi de 

învăţare / conştientizare referitoare la anti-discriminare, atelierele de lucru în care se promovează arta și 

îndemânarea;  

-cadre didactice participante la programe de formare în domeniile: Abordări de predare centrate pe elev;  

Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural; Democraţia şi educaţia pentru centăţenie activă; 

Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare. 

Indirecți: 

- alte cadre didactice din şcolile beneficiare care lucrează cu elevi dezavantajaţi din grupul țintă 

- alte cadre didactice din alte şcoli partenere în derularea altor activități extracurriculare și 

extrașcolare 

-  membrii ai comunităţiilor locale din care provin elevii, 
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- membrii ai autorităţilor locale (poliţie, biserică, DSP, etc);  

- membrii ai ONG-urilor rrome 

- mediatori şcolari; 

ACTIVITĂŢI: 

In proiect vom desfăşura următoarele activităţi: 

- Pregătirea proiectului -P 

T1-T4 - Formarea cadrelor didactice: 

T1-Abordări de predare centrate pe elev;   

T2 -Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural; 

T3 -Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă;  

T4 - Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare pentru instruirea a 200 elevi și 70 de părinți în 

activități extracurriculare în perioada 2018 – 2019. 

 

IO1 - Lumina blândă a cărţii - opţional LRO primar şi gimnaziu, 

IO2 - Matematica din viaţa noastră, 

IO3 - Micul cetăţean european 

IO4 - Copilul şi drepturile sale 

IO5- Artă și îndemânare 

 

B1- Concurs - ACT& Eco natura  

B2 - Călătorie interculturală - excursie şcolară Tg-Jiu - Horezu - Râmnicu Vîlcea 

 

A1-Școala părinților, activități cu părinții 

D - Informare şi diseminare 

Mo- Monitorizarea proiectului 

Ma - Managementul proiectului 
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REZULTATE 

-65 de cadre didactice lucrează și își însușesc curricula de formare pe modulele M1-Abordări de predare 

centrate pe elev;  M2 -Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural; M3 -Democraţia şi educaţia 

pentru centăţenie activă; M4 - Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare, 

-realizarea a 4 suporturi de curs pentru formare le asigură cadrelor didactice pregătirea suporturilor de curs 

pentru elevi și părinți în promovarea activităților extracurriculare: Lumina blândă a cărţii - opţional LRO 

primar şi gimnaziu, Matematica din viaţa noastră, Artă şi îndemânare, Micul cetăţean European, Copilul şi 

drepturile sale. 

-200 de elevi sunt implicate în activitati complementare la matematica, romana, activitati interculturale, 

activitatianteprenoriale, activitati privind drepturile elevului, concurs extrascolar,  educatie ecologică, 

educație civică și democrație. 

Curriculum-ul optional promovat prin Lumina blândă a cărţii - opţional LRO primar şi gimnaziu, Matematica 

din viaţa noastră, Artă şi îndemânare, Micul cetăţean European, Copilul şi drepturile sale este valorificat 

prin realizarea suporturilor de curs de către profesorii participanti la activitatea de formare și 

implementarea cu elevii în școală. 

-70 de părinți participă la atelierele de Artă şi îndemânare, pentru combaterea discriminării și susținere a 

elevilor în particparea la sistemul de învățământ. 

- 200 elevii, părinții, cadrele didactice participă la excursia școlară Călătorie interculturală - excursie şcolară 

Tg-Jiu - Horezu - Râmnicu Vîlcea pentru a descoperii și învăța mai multe cu ocazia acestei activități care 

asigura informații noi despre istorie, democrație, drept, educația interculturală, educație anteprenorială 

etc. 

- Proiectul îmbunătăţește rezultatele a 200 elevi la învăţătură prin activităţi extracurriculare și extrașcolare  

desfăşurate în comun cu profesorii și cadrele didactice pe teme diverse de cultura generală, cultura de 

specialitate, educație bazată pe democrație, egalitatea de șanse, respectarea drepturilor copilului și ale 

omului. 

- 20 elevi cu CES beneficiază de asistenţă educaţională, accesul la educaţie incluzivă şi adaptarea la viaţa 

şcolară prin Planuri Educaționale Individualizate –PEI care asigură integrarea acestora în clasa de elevi. 

- Se vor înregistra progresele elevilor, statistica cu notele obținute la învățătură, beneficiile și avantajele 

educării împreună a elevilor și părinților de către cadrele didactice. 

- Proiectul va urmări producerea unor schimbări în comportamentul elevilor și părinților  privind 

dezvoltarea personalităţii, socializarea, integrarea, cultura dobândită prin derularea activităților propuse.  
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Unitățile școlare: 

-vor selecta grupul țintă,  

-vor selecta împreună cu coordonatorul profesorii care participa la formare, elevii și parinții, 

-vor pune la dispozitie 2 Sali pentru desfăsurarea cursurilor cu elevii,  

-1 sala pentru amenajarea atelierelor de lucru la care vor lucra parinții și elevii,  

-Asigura din resurse proprii materialul și consumabilele pentru proiect.  

-Folosesc și utilizează aparatura IT din dotare pentru înregistrarea, tehnoredactarea documentelor, 

comunicare electronică.  

-Toate şcolile selectate vor efectua activităţi extracurriculare cu 20 elevi/grupă. 

 

 

Inspector şcolar, 

Manager operațional, 

Prof. Cristinel Constantin GÎRDU 
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