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   The project "A Chance for Change", coordinated by Gorj County School Inspectorate, aims at 

increasing the institutional capacity of five partner schools to ensure effective inclusion of Roma 

children.The Secondary School in Tinţăreni, the Secondary School No. 1 in Peşteana-Jiu,  „Ecaterina 

Teodoroiu” and  „Litovoi Voievod” Secondary Schools in Targu Jiu, and the Secondary School in 

Budieni were the partner schools selected from socio-economically disadvantaged communities with a 

mix of Roma and non-roma pupils. 

During 12 months of project’s implementation: 

-65 teachers are trained on student-centered teaching approches, inclusive school and teaching in a 

multicultural environment, on democracy and education for active citizenship, on human / child rights, 

tolerance and anti-discrimination; 

- 5 training courses (optional curricula) are elaborated to support teachers in organising extracurricular 

activities for pupils and parents in partner schools: Soft Light of the Book, Mathematics of our lives, Art 

and Skills, Small European Citizen, The child and his/her rights; 

-200 pupils are involved in extra-curricular activities in Mathematics, Romanian, Intercultural and 

entrepreneurial activities, Student rights activities, Ecological education, Civic education and democracy; 

-70 parents are involved in the Art and Skills Workshops, to combat discrimination and to support 

students in participating in the education system; 

- 200 pupils, parents, teachers participate in the „Intercultural journey”School Trip: Targu-Jiu - Horezu - 

Râmnicu Vâlcea to discover and learn more on history, democracy, law, intercultural education, 

entrepreneurial education, etc. 

The project improves the outcomes of 200 pupils in learning through extracurricular and extracurricular 

activities conducted jointly with teachers and teachers on diverse themes of general culture, specialist 

culture, democracy-based education, equal opportunities, respect for children's and human rights. 



- 20 pupils with ESCs benefit from educational assistance, access to inclusive education and adaptation to 

school life through Individualized Education Plans - PEIs that ensure their integration into the class of 

students. 

- Students' progress, statistics with grades, the benefits  of educating pupils and parents together 

withteachers will be recorded. 

- The project will aim to bring about changes in pupils 'and parents' behaviour regarding personality 

development, socialization, integration, culture acquired through the development of the proposed 

activities. 
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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. 

-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 5 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 activităţi complementare la matematică, română, activitaţi interculturale, 

activităţi anteprenoriale, activităţi privind drepturile elevului, concurs extraşcolar,  educaţie 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 participanţi la activitatea de formare și 

implementarea sa  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 descoperi 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. 


