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Am întâlnit dascăli dedicați, cu vocație și pasiune, precum și cu expertiză acumulată în zeci
de ani de carieră. Proiectul „MISTO AVILEAN!” face ca toate acestea să fie împărtășite și
promovate la nivel național și european, pentru integrarea școlară a copiilor romi aflați în
migrație.
Noutăți din proiectul MISTO AVILEAN! (Welcome)
În luna iunie 2019, echipa proiectului „MISTO AVILEAN!” a vizitat opt instituții de
învățământ și a întâlnit peste 33 specialiști în educație (directori de școli, profesori, învățători,
inspectori minorități) din trei județe (Dolj, Olt și Gorj). Interlocutorii noștri ne-au oferit
detalii despre dificultățile întâmpinate de copiii de etnie romă în integrarea școlară, în special
în contextul migrației temporare a părinților în străinătate. Am aflat astfel probleme, dar mai
ales soluții, povești de succes și metode inovative de lucru, de motivare și promovare a
copiilor de etnie romă în sistemul educației școlare.
Instituții de învățământ vizitate în luna Iunie 2019: Județul Dolj - Inspectoratul Școlar
Judetean Gorj, Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova, Școala Gimnazială „Anton
Pann” Craiova, Școala Gimnazială Scăiești, com. Scăești; Județul Olt - Inspectoratul Școlar
Județean Olt, Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu”, Caracal; Județul Gorj - Liceul
Tehnologic Baia de Fier, Școala Gimnazială Polovragi.
Multumim din suflet tuturor celor care ne-au ajutat să înțelegem și să sintetizăm probleme și
soluții pentru integrarea școlară a copiilor romi aflați în migrație, atât în țară cât și în
străinătate.
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