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În 2014, CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asocia ia de Ajutor
Amurtel România i Asocia ia Romano ButiQ au pornit pe drumul Avem
fiecare o poveste.

De ce?

�
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Avem fiecare o poveste?Cum a început

Pentru a sus�ine existen�a unor , în care mesajele pe care copiii le
primesc despre ei înșiși, despre ceilal�i și despre lume sunt mesaje pozitive, care le
permit să se dezvolte, să își facă prieteni, să se simtă în siguran�ă, să se simtă valoroși,
importan�i și iubi�i.

Pentru a sus�ine , indiferent de statut, de existen�a
unei dizabilită�i, de apartenen�a la o etnie, de na�ionalitate, de culoarea pielii etc.

Pentru a promova informa�ie autentică și a contribui la demontarea unor stereotipuri, atât
în cazul copiilor, cât și în cazul celor care lucrează cu ei.

Pentru că există în continuare în România grădini�e care
care au o dizabilitate, sunt de etnie romă, sunt diagnostica�i cu

probleme diverse de sănătate, nu au resurse materiale etc.

Pentru că , fiind
transmise prin canale multiple, adesea foarte puternice și care rămân necontrazise prin
informa�ie autentică, solidificându-se!

Pentru că adesea copiii ,
pierzând astfel șansa de a-și face prieteni, de a învă�a lucruri noi, de a dezvolta modalită�i
noi de solu�ionare a problemelor!

Pentru că și schimbă vie�i!

grădini�e deschise

grădini�e deschise pentru to�i copiii

nu primesc sau
marginalizează copii

stereotipurile și prejudecă�ile apar foarte devreme în via�a copiilor

sunt în foarte mică măsură sau deloc expuși la diversitate

discriminarea există

•

•

•

•

•

•

•

Dacă distan a socială i stereotipurile sunt permise i favorizate la nivel de
sistem educa ional i social, copiii pot cre te izola i, fără contact cu
diversitatea i fără experien e diferite, care să le demonteze ideile
preconcepute acumulate i să îi încurajeze către cooperare, utilizarea
gândirii critice, cre terea sănătoasă i autentică a stimei de sine i a
inteligen ei emo ionale i dezvoltarea de solu ii alternative de rezolvare a
problemelor.

Pentru copiii vulnerabili, distan a socială accentuată poate semnifica
izolare, marginalizare, abuz, inhibarea dezvoltării sănătoase a abilită ilor i
capacită ilor lor i, astfel, încălcarea drepturilor lor fundamentale.
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Să implicăm 25 de grădini�e din București și din împrejurimi în implementarea proiectului;

Să formăm 100 de educatoare și educatori pe temele gen, minoritate și dizabilitate;

Să formăm 100 de educatoare și educatori în aplicarea în lucrul cu copiii a trei metode practice
prodiversitate: Persona Dolls, Povești de via�ă și Jocul cu nisip;

Să dezvoltăm o re�ea formată din minim 20 de persoane-resursă, pentru promovarea diversită�ii
în educa�ia preșcolară;

Să asistăm 25 de grădini�e în implementarea unor proiecte tematice privind diversitatea,
implicând minim 750 de copii;

Să pilotăm un program educativ complex prodiversitate în 6 grădini�e, implicând 120 de copii și
120 de părin�i;

Să ini�iem demersuri de advocacy pentru o mai bună integrare a diversită�ii în programa pentru
învă�ământul preșcolar;

Să organizăm Festivalul Diversită�ii, pentru minim 200 de participan�i - copii și familiile acestora.

pas cu pas?Ce ne-am propus,
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Și, nu în ultimul rând, să deschidem inimi!



Avem 37 de grădini�e prietene, care s-au implicat în mod direct în
activită�ile proiectului!

pe acest drum?Cine ni s-a alăturat,

Pentru a promova proiectul și activită�ile sale, am realizat o prezentare în care am vorbit despre
motiva�iile noastre de a-l implementa, dar și despre beneficiile concrete pe care le-ar putea avea
o educatoare, un educator sau o grădini�ă prin participarea la proiect!
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Am trimis prezentarea cât mai departe, prin toate
canalele disponibile nouă! Ne-au răspuns 37 de
grădini�e și școli cu clase pregătitoare interesate,
împreună cu care am pornit la drum!

Grădini�a nr. 3
Grădini�a nr. 4
Grădini�a nr. 7
Grădini�a nr. 24
Grădini�a nr. 41
Grădini�a nr. 42
Grădini�a nr. 52
Grădini a nr. 116
Grădini a nr. 133
Grădini a nr. 154
Grădini a nr. 160
Grădini a nr. 196
Grădini a nr. 225
Grădini a nr. 231
Grădini a nr. 240
Grădini a nr. 252
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Grădini a nr. 256
Grădini a nr. 272
Grădini a nr. 273

�
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Grădini a nr. 284
Grădini aAlbă ca Zăpada i Piticii
Grădini a Bambi
Grădini a Blue Bell
Grădini a Ciupercu a
Grădini a Clopo el
Grădini a Coccinelle
Grădini a Colegiului Tehnic de IndustrieAlimentară Dumitru Mo oc
Grădini a Eurokid
Grădini a King George
Grădini a Liceului Tehnologic Doamna Chiajna
Grădini a Liceului Teoretic Bulgar Hristo Botev
Grădini a Panselu a
Grădini a Răsărit
Grădini a Vise
Grădini a Voinicel

coala Gimnazială George Bacovia
coala Interna ională King George
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Am organizat 5 sesiuni de formare generale, de sensibilizare și conștientizare a tematicii
abordate în proiect, în domeniile gen, etnie, dizabilitate

în acești doi ani?Ce am realizat
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Și, nu în ultimul rând, să deschidem inimi!

104 educatoare și 1 educator, din 37 de grădini�e, participan�i la 5 sesiuni de
formare de 3 zile în domeniile gen, etnie, dizabilitate

GEN. Prima zi a formării
Centrul Parteneriat pentru

Egalitate

a fost organizată
de CPE –

; am vorbit despre feti�e și băie�ei
și despre modul în care îi putem sus�ine pe
aceștia, la grădini�ă, să înve�e, să se
dezvolte și să se descopere în afara
limitărilor, stereotipurilor și a etichetelor.

ETNIE. A doua zi a formării
Asocia�ia Romano ButiQ

a fost organizată de
. Am vorbit despre

istoria romilor, despre experien�ele de
discriminare și excludere pe care le pot trăi copiii
romi, despre prejudecă�i și despre efectele pe
care acestea le pot avea în vie�ile copiilor!

DIZABILITATE. A treia zi a formării
Asocia�ia de Ajutor

Amurtel România.

a fost
organizată de

Am vorbit despre
incluziunea copiilor cu nevoi speciale în
grădini�e, despre provocări, nevoi și
resurse, dar și despre modurile în care
putem transforma grădini�ele în locuri
prietenoase și primitoare pentru copiii cu
dizabilită�i și pentru familiile lor!
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Pentru mine participarea la curs a fost o revela ie, mi-a crescut foarte mult stima de sine,
acum mă simt deosebită i importantă. M-a bucurat foarte mult. Energia pozitivă de acolo m-
a făcut să vorbesc. M-am a ezat lângă cineva care transmitea multe emo ii, o femeie cu o
poveste foarte frumoasă. Atunci am văzut deschiderea celorlalte colege, unele dintre ele
chiar au spus lucruri din inimă, am sim it confort, m-am sim it în siguran ă, că pot spune i că
nu mă vor judeca. Colega de lângă mine chiar semăna cu mama mea. Dupa asta i-am sunat
pe părin ii mei, să le spun că am avut acest curaj. S-au bucurat mult, pentru că ei au suferit
enorm i nu suportau să tie că suntem discrimina i
(participantă la sesiunile de formare, educatoare de etnie romă)

Am organizat sesiuni de formare pentru educatori și educatoare în trei metode de lucru
prodiversitate și proincluziune: Persona Dolls, Povești de Via�ă și Jocul cu Nisip

Metoda Persona Dolls. Metoda promovează diversitatea și
acceptarea, dezvoltând, în același timp, abilită�ile sociale și
emo�ionale ale copiilor, capacită�ile lor de a gestiona probleme
diverse, de a găsi solu�ii alternative, de a coopera cu ceilal�i și de a-
și recunoaște și controla propriile sentimente într-un mod pozitiv și
sănătos. Dincolo de a promova diversitatea, Persona Dolls are și
scopul de a crește stima de sine a copiilor, într-un mod sănătos, în
care este stimulată cooperarea și fiecare dintre copii află că poate
aduce lucruri valoroase și semnificative în interac�iunile cu ceilal�i.
Persona Dolls crește empatia, întrucât copiii sunt în permanen�ă
implica�i în în�elegerea sentimentelor proprii și ale celorlal�i și a
consecin�elor emo�ionale ale unor ac�iuni. Metoda nu doar permite
copiilor să devină confortabili cu diversitatea, ci îi și ajută să își
verbalizeze propriile îngrijorări și lucrurile în�elese greșit, să se
folosească de experien�e anterioare în rezolvarea problemelor și
să facă toate aceste lucruri într-un spa�iu de siguran�ă. Păpușile
utilizate în cadrul metodei au fost realizate pentru proiectul Avem
fiecare o poveste de cătreAsocia�iaACSIS!

80 de educatoare și 1 educator, din 29 de grădini�e, participan�i la
6 sesiuni de formare de 1 zi în metoda de lucru Persona Dolls
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Și, nu în ultimul rând, să deschidem inimi!

77 de educatoare și 1 educator, din 23 de grădini�e, participan�i
la 4 sesiuni de formare de 1 zi în metoda de lucru Povești de Via�ă

Metoda Povești de Via�ă. Metoda promovează capacitatea educatoarelor și a educatorilor de a
în�elege modalită�ile profunde în care stereotipurile, prejudecă�ile și discriminarea pot să
influen�eze destinul unei persoane, oportunită�ile acesteia, stima de sine și așteptările de la
propria persoana și de la ceilal�i. În cadrul sesiunilor de formare în metoda Povești de Via�ă,
educatoarele și educatorul prezen�i au lucrat împreună cu membrele și membrii re�elei de
persoane-resursă dezvoltată în cadrul proiectului.

”E ca și cum toată via�a a trebuit să
demonstrez ceva cuiva. Că sunt mai curată
decât cred ei, că sunt mai deșteaptă decât
cred ei, că sunt mai bună decât cred ei și, în
mod constant, via�a mea a fost marcată de
asta. Î�i dai seama cum rasismul te creează, te
programează.” (Nicoleta, activistă romă)

Eu nu am cunoscut un Ferentari urât, eu nu
îmi amintesc un Ferentari urât, eu îmi
amintesc un super-mega Ferentari, unde
eram to i prietenii i rudele posibile i era
foarte frumos! (Crina, activistă romă

”

� ș ș
” )

”Pentru mine tata a fost un model, pentru că deși nu a avut
posibilitatea să înve�e și a făcut doar opt clase, el a citit foarte mult.
De toate. Citește și acum, de la drept civil, drept penal...citea de la
romane la chestiuni politice, la chestiuni de drept civil și de toate”
(Simona, activistă romă)

”Și îmi place foarte mult să zâmbesc, să împart zâmbete, să fac
omul să râdă, eu zic că o zi în care nu ai zâmbit e o zi pierdută, așa
că de ce să îmi pierd timpul posomorât, când pot să zâmbesc ca în
reclama la pastă de din�i?” (Marius, tânăr cu dizabilită�i)



7

Metoda Jocul cu Nisip. Metoda este o formă de activitate naturală, foarte familiară copiilor, care
este în special utilă prin faptul că nu este condi�ionată de existen�a unor abilită�i verbale sau
academice dezvoltate. Această metodă permite copilului să își spună povestea într-un spa�iu
bine definit, cu posibilitatea de a utiliza simboluri (figurine și personaje din plastic), să exploreze
modalită�i noi de ac�iune pentru viitor și să își exprime temerile și fanteziile. Copilul dobândește,
de asemenea, în�elegerea puterii proprii, putând să modifice lădi�a cu nisip, să ac�ioneze diferit,
să ia decizii.

56 de educatoare și 1 educator, din 25 de grădini�e, participan�i
la 5 sesiuni de formare de 1 zi în metoda de lucru Jocul cu Nisip



Am sus�inut 25 de grădini�e să realizeze proiecte și activită�i practice privind diversitatea

Echipa Avem fiecare o poveste a călătorit în
25 de grădini�e! În cadrul a 25 de sesiuni de
lucru de jumătate de zi am reîmprospătat
informa�iile despre metoda Persona Dolls,
pe baza unui material video special pregătit,
cu exemple despre modul în care se aplică
metoda în alte �ări (Marea Britanie), dar și în
România. Am organizat sesiuni de lucru
demonstrative, la care au participat și copiii
și, tot pentru copii, am organizat întâlniri cu
George, Simona, Vali, Mihaela, Dana,
Lumini�a, Crina, Victor, Iulia și alte persoane
resursă din re�eaua noastră!

156 de educatoare, din 25 de grădini�e, participante la sesiunile
practice de lucru cu metoda Persona Dolls. 728 de copii, din 25 de grădini�e,

participan�i la activită�ile aplicate de lucru cu metoda Persona Dolls
și la sesiunile speciale de lucru cu persoane resursă

Sesiuni de lucru demonstrative și sprijin în aplicarea metodei Persona Dolls, dar și vizite
cu invita�i speciali, persoane resursă în cadrul proiectului
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Pentru o parte dintre grădini�ele beneficiare, am organizat
vizite la Muzeul Culturii Romilor, unde copiii au participat la
ateliere sus�inute de meșteșugari romi și au ascultat
poveștile acestora despre cum au învă�at meșteșugul.
Copiii l-au cunoscut pe domnul Ionu�, argintar învă�at de
bunicul Tache, care i-a arătat cum să asculte și să
respecte ritmul argintului și cum să vadă, adânc, până în
sufletul metalului, care e viu și care vrea să fie mângâiat și
modelat. Tot acolo i-au întâlnit și pe George, alături de care
au descoperit plăcerea de a picta,
pe Violeta, împreună cu care au
făcut decora�iuni florale minunate,
pe Dan și Luis, care i-au invitat pe
copii să exerseze alături de ei la
tobe și care au descoperit feti�e și
băie�ei cu talent muzical!

471 de copii și 42 de educatoare, din 9 grădini�e,
participan�i la vizitele desfășurate la Muzeul Culturii Romilor

O diminea�ă la Muzeul Culturii Romilor



În vizită la brutăria MamaPan, o afacere de economie socială
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607 copii și 65 de educatoare, din 18 grădini�e,
participan�i la vizitele desfășurate la afacerea de economie socială

Copiii au vizitat un proiect de economie socială, adică o mică afacere care își propune să ajute
persoane care, din cauza unor situa�ii de via�ă speciale, au dificultă�i în a găsi și păstra un loc de
muncă! Angajatele acestei afaceri de economie socială sunt mame care își cresc singure copiii
sau mame care au minim 3 copii. Aici, copiii au cunoscut mămici pricepute și o șoferi�ă-
distribuitoare foarte descurcărea�ă, au frământat chiar ei aluatul și, nu în ultimul rând, au încercat
produse tare gustoase!
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Pătrunzând într-o poveste, în care melcul Costel s-a pierdut
și trebuie găsit, copiii au experimentat lumea pe nevăzute,
fiind conduși în această aventură de ghizi nevăzători și
foarte pricepu�i, care i-au ajutat să descopere spa�iul
înconjurător fără a-l vedea, explorându-l prin miros, gust,
sunet și pipăit! Primi�i de celebrul biolog expert în melci,
Adrian von Castravetzen, copiii le-au întâlnit apoi pe Zâna
Secretelor, pe Prin�esa Licurici și, nu în ultimul rând, l-au
dibuit și readus prietenilor lui chiar pe melcul Costel!

184 de copii și 19 educatoare, din 7 grădini�e,
participan�i la spectacolele de Teatru Senzorial

Într-o lume altfel, la Teatrul Senzorial



Am sus�inut 6 grădini�e să realizeze împreună activită�i practice privind diversitatea
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6 grădini�e au lucrat împreună, realizând activită�i pro-diversitate.
119 părin�i și 121 de copii au participat la ateliere pentru părin�i și copii.

6 dintre cele 25 de grădini�e beneficiare ale etapelor aplicate ale proiectului au încheiat
parteneriate interinstitu�ionale și au desfășurat activită�i tematice împreună. Între acestea,
ateliere pentru 119 părin�i și 121 de copii, în cadrul cărora aceștia au învă�at să comunice, să
lucreze și, nu în ultimul rând, să se joace împreună!
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Festivalul Diversită�ii a fost un eveniment desfășurat
pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică,
organizat pentru a sărbători to�i copiii cu vârste
cuprinse între 3 și 7 ani, precum și frumuse�ea
diversită�ii lor, poveștile lor de via�ă, istoriile familiilor
lor, calită�ile și nevoile lor diferite, identită�ile diverse
pe care le poartă cu ei. În cadrul Festivalului am
organizat activită�i permanente (proiec�ie de filme
tematice, ateliere de desen, pictură și modelaj,
expozi�ie de desene și picturi, spa�iu de joacă,
expozi�ie și vânzare de produse realizate de afaceri
de economie socială, Teatru Senzorial), precum și
ateliere tematice (Cine sunt prietenele noastre,
păpușile Persona Dolls, Poftește la povești, Joacă-te
în familie, A fi părintele unui copil cu dizabilită�i, Cum
îmi sus�in copilul să aibă încredere în sine și să aibă
mul�i prieteni, Cum pot transforma poveștile mele în
experien�e de învă�are pentru copilul meu, Cum
creștem copiii fără să îi limităm).

200 de părin�i și copii au participat la activită�ile desfășurate
în cadrul Festivalului Diversită�ii

Am organizat Festivalul Diversită�ii, un eveniment gândit pentru a sărbători to�i copiii cu
vârste cuprinse între 3 și 7 ani



Am realizat publica�ii și resurse menite să ofere în continuare informa�ia proiectului
tuturor educatorilor, părin�ilor și copiilor
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Drepturile mele și ale tale sunt egale.

Despre diversitate și prietenie, la grupa mare și grupa mijlocie

Călu ii din inutul curcubeului

www.facebook.com/avemfiecareopoveste
https://avemfiecareopoveste.wordpress.com

Cum să încurajăm prietenia, diversitatea și respectul
înca de la grădini�ă, un manual pentru educatoare și educatori, care con�ine informa�ii, resurse,
idei de activită�i practice și multe exemple care pot fi foarte folositoare în lucrul cu copiii

, o broșură de prezentare a
re�elei persoanelor-resursă, menită să prezinte grădini�elor posibile invitate și invita�i, care să
vorbească cu copiii și cu părin�ii acestora, demontând stereotipuri și prejudecă�i

o carte de pove ti pro-diversitate, pentru copiii de grădini ă

Pagina de Facebook i blogul proiectului  care vor continua să fie actualizate cu informa ii i
resurse: i
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O analiză a curriculumului actual

O serie de proiecte didactice în domeniul incluziunii și diversită�ii

2 mese rotunde

2 întâlniri finale de lucru și schimb de experien�ă

1 conferin�ă

, cu propuneri concrete de îmbunătă�ire

, foarte utile și practice și
care pot fi aplicate imediat de către educatoare și educatori în lucrul cu copiii din grădini�ă

, cu participarea reprezentan�ilor unor organiza�ii și institu�ii publice și private cu
activită�i și mandat în domeniul educa�iei

cu educatoarele participante la proiect

de încheiere și prezentare a rezultatelor proiectului

Am realizat activită�i de advocacy, pentru includerea în programa educa�ională a
perspectivelor legate de diversitate, incluziune și respect pentru drepturile omului

rămâne împreună?Cum putem

Pentru că în proiect am dezvoltat și învă�at o mul�ime de lucruri minunate și foarte folositoare
pentru grădini�e, rămânem alături de voi pentru:

a oferi materialele și produsele proiectului, în limita disponibilită�ii acestora
a povesti despre tematica proiectului, dar și despre metodele de lucru pe care
le-am utilizat
a face mici sesiuni demonstrative de lucru cu metoda Persona Dolls
a sus�ine grădini�e care doresc să implementeze programe proincluziune și
prodiversitate, însă au nevoie, cel pu�in la început, de suport și informa�ii
a organiza mici sesiuni de lucru adecvate publicului-�intă (educatoare și
educatori) în tematicile abordate de proiect: gen, etnie, dizabilitate
a face legătura între persoanele resursă din re�eaua creată în cadrul
proiectului și grădini�ele care ar dori să fie vizitate de acestea
a colabora în proiecte noi care vizează educa�ia și diversitate

-
-

-
-

-

-

-

Orice alte sugestii și întrebări sunt valoroase și importante pentru noi! Vă așteptăm cu drag să ne
contacta�i, persoană de contact LiviaAninoșanu, Directoare de Programe – laninosanu@cpe.ro,
021 335 4175, www.cpe.ro

Vă mul�umim că ne-a�i fost alături!

EchipaAvem fiecare o poveste




