Proiect SEE Resurse Educaționale Pentru Generația Viitorului
(Nr. 2018-EY-PMIP-R1-0008)

În perioada 5-10 octombrie 2018, profesorii metodiști Bărbulescu Gabriela, Bolojan
Georgeta, Borțeanu Silvia și Cosma Ioana Maria, de la Casa Corpului Didactic a
Municipiului București, au participat la mobilitatea cu tema Building Democratic School
Cultures-Training and study visit for Romanian Teacher
Trainers,

la

The

European

Centre

Wergeland

(http://www.theewc.org/), Oslo, Norvegia, în cadrul
proiectului Resurse Educaționale Pentru Generația
Viitorului.
Proiectul Resurse Educaționale Pentru Generația
Viitorului este finanțat din fonduri SEE, în cadrul
Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021 și
răspunde priorităţii naţionale tematice: Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare
profesională. Obiectivul specific al proiectului este: Implementarea principiilor de bază ale
democratiei în școala românească.

În cadrul proiectului, pe acest

segment de mobilitate, s-a urmărit realizarea unui schimb de
experiență si transfer de bune practici pentru un grup țintă de patru
profesori metodiști CCDB/formatori, care reprezintă resurse umane în
vederea implementării principiilor de bază ale democrației în școala
românească.
Obiective urmărite în cadrul mobilității:


Identificarea cadrului european referitor la educația pentru drepturile omului și
educația pentru democratie în școli;



Dezvoltarea competențelor participanților pentru cultivarea unei culturi democratice
în școală;



Elaborarea unui program de formare continuă pe tema Educației democratice în
școli;
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Realizarea unor vizite de studiu la diferite instituții din Oslo: Facultatea OsloMET Oslo

Metropolitan

University

(www.oslomet.no),

unitatea

școlara

F21

–

Fyrstikkalleen skole (www.f21.no) și a Centrului 22 July (https://22julisenteret.no)
care să susțină conținuturile din programul de formare.
În cadrul sesiunilor de formare au fost abordate teme precum:


Caracteristicile unei școli democratice;



Abordarea holistică a educației democratice la nivelul școlii;



Cadrul competențelor ce pot fi dezvoltate prin abordarea holistică;



Luarea deciziilor în școala democratică;



Realizarea de parteneriate cu părinții/comunitatea locală pentru respectarea
drepturilor omului și educație democratică în școli.

Formatorii, Elizabeth Kasa Mälksoo și Andriy Donets, au creat contexte valoroase de
învățare, îmbinând echilibrat elementele teoretice cu aplicații relevante.

La Oslo Metropolitan University (www.oslomet.no) a avut loc o întâlnire cu
reprezentanți ai facultății de formare a personalului didactic care au prezentat parcursul
unui absolvent de liceu pentru a deveni profesor. De asemenea, a fost prezentat un program
de educație pentru democrație care a fost introdus anul acesta în curriculumul obligatoriu al
acestei facultăți pentru formarea profesorilor.
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Școala Fyrstikkalleen skole (www.f21.no) este un exemplu de bună practică în Oslo
pentru asigurarea unui climat democratic, având o populație școlară de imigranți în
proporție de 80%. Directorul unității de învățământ a prezentat structura școlii, modalitățile
de comunicare/colaborare la diferite niveluri: profesori-elevi, profesori-părinți, profesoriprofesori, profesori-manager și strategii manageriale de gestionare a situațiilor
problematice.
Deviza școlii este Fiecare elev este responsabil de propria învățare, dar și de ceea ce
învață ceilalți elevi. Fiecare profesor este responsabil de propria activitate, dar și de
activitatea celorlalți profesori. Fiecare persoană din școală (elev, profesor, manager,
personal auxiliar, personal nedidactic) este responsabilă pentru ceea ce se întâmplă în
școală.

Centrul 22 July (https://22julisenteret.no) a fost înființat în urma evenimentelor
sângeroase care au zguduit Norvegia în 22 iulie 2011 și conține o expoziție cu dovezi ale
derulării filmului evenimentelor, o sală cu fotografii ale tuturor celor care au fost asasinați în
acea zi, o sală în care sunt proiectate testimoniale ale supraviețuitorilor, un centru în care se
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organizează activități educative pentru tineri mai mari de 16 ani prin care aceștia să
înțeleagă importanța respectării valorilor democratice. Un eveniment dureros pentru o
națiune a devenit o lecție de istorie valoroasă și necesară.

Ca modalități de follow-up al participării profesorilor metodiști de la Casa Corpului
Didactic a Municipiului București la acest proiect, se vor desfășura următoarele activități:
o Realizarea și desfășurarea unui curs de formare continuă pentru profesorii din
învățământul primar, gimnazial și liceal cu tema Educația democratică în școala
românească în regim blended-learning;
o Organizarea conferinței cu tema Școala democratică-între teorie și realitate;
o Organizarea unei activități desfășurată în cadrul nonformal cu tema Educație pentru
democrație.
Participanții din instituția noastră, alături de participanți de la CMBRAE, ISJ Olt, ISJ
Dâmbovița și CCD Bistrița au beneficiat de profesionalismul organizatorilor, al formatorilor,
al gazdelor din vizitele de studiu, valoarea adăugată fiind semnificativă.
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Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 –
2021. Conținutul acestuia (text, fotografii) 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 autorilor.
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