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PRIMA MOBILITATE A PROIECTULUI 

Cursul de formare și vizită de studiu 

pentru formatori din România   

 

”Building Democratic School Cultures” 

Oslo,  05 – 10.10.2018 
 

Curs de formare și vizite de studiu care și-au propus să sprijine 

calitatea pregătirii cadrelor didactice din România prin consolidarea 

competențelor formatorilor de profesori, inspectorilor școlari și 

consilierilor școlari. 

 

Rezultat: Capacitatea consolidată a inspectoratelor școlare județene, 

a caselor corpului didactic și a centrelor județene de resurse și 

asistență educațională din România în domeniul cetățeniei 
democratice și educației pentru drepturile omului. 

Andriy DONETS Trainer 

Elizabeth KASA-MÄLKSOO Trainer 

Øystein SASSEBO BRYHNI The European Wergeland Centre 

Echipa de formatori: 

 

 În perioada 5 – 10 octombrie 2018, inspectorii școlari 

Anton Mihaela, Aldescu Mioara, Ion Carmen și Dinu Gabriela de 

la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița au participat la prima 

mobilitate cu tema Building Democratic School Cultures -

Training and study visit for Romanian Teacher Trainers, la The 

European Wergeland Centre (http://www.theewc.org/ ), Oslo, 

Norvegia, în cadrul Proiectului Management for a Quality 

Educational Network (QED). 
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Instituția organizatoare  - The European 

Wergeland Centre (EWC) 

  

 Centrul European Wergeland 

(EWC) este un centru de resurse pentru 

educația pentru înțelegerea interculturală, 

drepturile omului și cetățenia democratică. 

 Activitatea EWC se bazează pe 

recomandările și politicile Consiliului Europei, 

cum ar fi Carta privind educația pentru cetățenia 

democratică și educația pentru drepturile omului, 

dezvoltată pentru a se asigura că valorile 

drepturilor omului, ale democrației și statului de 

drept sunt promovate în și prin educație . 

 Obiectivul principal al EWC este 

consolidarea capacității persoanelor, a 

instituțiilor de învățământ și a sistemelor 

educaționale de a construi și susține o cultură a 

democrației și a drepturilor omului. 

 EWC a fost înființat de Consiliul 

Europei și Norvegia în 2008  și deservește toate 

cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.  

http://www.theewc.org/  

Obiectivul  cheie : 

Cursul de formare și vizita de 

studiu  au fost proiectate 

pentru a sprijini calitatea 

pregătirii cadrelor didactice 

în România prin consolidarea 

competențelor formatorilor 

de cadre didactice, 

inspectorilor școlari și 

consilierilor școlari. 

Obiectivele instituționale : 

•Să consolideze capacitatea inspectoratelor 

școlare județene, a caselor corpului didactic 

și a centrelor județene de resurse 

educationale și de asistență educațională 

din România în educația privind cetățenia și 

drepturile omului. 

•Să contribuie la dezvoltarea unui grup 

profesional de formatori pentru formarea 

cadrelor didactice din România, cu accent 

pe educația cetățenească și drepturile 

omului. 

•Să introducă și să promoveze cele mai 

recente abordări și instrumente ale 

Consiliului Europei în educația privind 

cetățenia și drepturile omului și să sprijine 

utilizarea acestora în practica educațională; 
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Obiectivele educaționale: 
 

•identificarea cadrului european referitor la 

educația pentru drepturile omului și educația 

pentru democratie în școli; 

•dezvoltarea capacității participanților de a 

proiecta, desfășura și evalua instruiri pentru 

cadrele didactice și alți profesioniști din 

domeniul educației în domeniul cetățeniei și al 

drepturilor omului, în conformitate cu 

prioritățile naționale; 

•sprijinirea participanților să învețe cum să 

aplice o abordare holistică a școlii, care 

implică toate părțile interesate din școală 

pentru a dezvolta un mediu școlar democratic 

și incluziv; 

•dezvoltarea competențelor participanților 

pentru cultivarea unei culturi democratice în 

școală; 

•creșterea gradului de conștientizare și  

dezvoltarea competențelor în predarea 

problemelor controversate și abordarea 

diversității; 

•creșterea încrederii în aplicarea metodelor 

interactive și centrate pe elev; 

•realizarea unor vizite de studiu la diferite 

instituții din Oslo. 
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Pe parcursul celor patru zile, în cadrul sesiunilor de formare au fost 

abordate teme precum: 

◼ caracteristicile unei școli democratice; 

◼ abordarea holistică a educației democratice la nivelul școlii; 

◼ cadrul european al competențelor ce pot fi dezvoltate printr-o abordarea 

holistică a școlii; 

◼ conducerea democratică a școlii ; luarea deciziilor în școala democratică; 

◼ realizarea/dezvoltarea parteneriatelor părinții/comunitatea locală pentru 

respectarea drepturilor omului și educație democratică în școală; 

◼ educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului – curricular, 

extracurricular; 

◼ abordarea interactivă a activității de formare. 
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Prezentăm, în continuare, unul dintre instrumentele  EDC / HRE utilizate în 

școlile europene. 

 The European Wergeland Centre (EWC) din Oslo, Norvegia, a 

elaborat un instrument special ”Tool for Democratic School Development” 

pentru a facilita planificarea, monitorizarea și autoevaluarea transformărilor, 

care se pot produce în școli, privind cetățenia democratică și educația pentru 

drepturile omului și care evidențiază schimbările unei școli care dorește să 

învețe și să promoveze o cultură a democrației.  
   

 Documentul se bazează pe Convenția Europeană privind 

drepturile omului, Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie 

democratică și drepturile omului, Cadrul Consiliului Europei de Competențe 

pentru Cultura Democratică, Carta Consiliului Europei privind participarea 

tinerilor, documente ale Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie 

democratică și drepturile omului (EDC / HRE), precum și experiența EWC din 

activitățile de proiect din diferite țări. Instrumentul a fost pilotat și îmbunătățit 

prin contribuția participanților în cadrul programului "Școli pentru democrație" al 

EWC în Ucraina. 

 Instrumentul are la bază viziunea conform căreia cultura 

democrației și cea a drepturilor omului pot fi învățate cel mai bine printr-o 

dezvoltare școlară democratică cuprinzătoare, bazată pe o abordare holistică a 

școlii, adică prin eforturile coordonate și parteneriate între toate părțile 

interesate în toate domeniile vieții școlare. Aici sunt descrise standardele 

democratice în trei domenii principale ale vieții școlare: procesul de predare - 

învățare, mediul școlar și conducerea unității și legăturile cu comunitatea 

locală, după cum urmează : 
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 Conform ”Tool for Democratic School Development”  o școala 

democratică trebuie să asigure: 

  

EDC / HRE în procesul de predare-învățare: 

•Școala a integrat principii, abordări și subiecte EDC / HRE în cadrul curriculumului; 

•Activitățile extrașcolare favorizează principiile și abordările EDC / HRE ;  

•Principiile și abordările EDC / HRE sunt aplicate în procesul de predare-învățare. 

  

Mediul democratic și conducerea unității: 

•Mediul școlar și conducerea unității sunt democratice ; 

•Relațiile în școală reflectă egalitatea, solidaritatea, toleranța și respectarea drepturilor omului ; 

•Conflictele sunt rezolvate într-un mod pașnic și participativ. 

 

Legături și parteneriate cu comunitatea locală și părinți: 

•Actorii școlii cooperează pentru a rezolva probleme globale și locale; 

•Parteneriate cu organizațiile comunității locale și administrația publică pentru a promova 

democrația și drepturile omului 

 

 De asemenea, acest instrument este multifuncțional, întrucât servește ca bază 

pentru autoevaluarea școlară, sugerând în același timp posibilități pentru o dezvoltare democratică 

ulterioară și contribuind la monitorizarea progresului în adoptarea culturii democratice la școală, 

este dinamic și flexibil, ceea ce oferă o oportunitate de utilizare ulterioară pe parcursul mai multor 

ani, concentrându-se pe o zonă / un standard, la un moment dat și poate fi utilizat doar pentru 

scopuri de autoevaluare, nu și pentru evaluare externă, deoarece se axează pe dezvoltarea și 

posibilele îmbunătățiri ale mediului școlar intern.  

 Cu ajutorul unor pași practici (șapte ca număr) ce trebuie urmați, se pot 

implementa schimbările democratice în școală utilizând acest instrument, ghidându-ne după trei 

întrebări principale:  

•Cum se reflectă principiile democrației și drepturilor omului în viața școlii?  

•Cum integrează școala principiile și abordările ECD / HRE în procesul de predare și 

învățare?  

•Cum colaborează școala cu comunitatea locală? 

 Răspunzând la aceste întrebări, școlile pot să analizeze profilul democratic actual 

și provocările pentru cultura democratică, să planifice acțiuni de îmbunătățire a situației și să 

evalueze eforturile depuse în fiecare din cele trei domenii ale vieții școlare. 
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 Exemplu de activitate practică în cadrul cursului de formare: 

”Whole school approach for school democratization and civic competence 

development” –  Abordarea holistică a școlii privind educația pentru cetățenie 

democratică și dezvoltarea competențelor civice. 

 Pornind de la întrebarea cum construim și implementăm o școală 

democratică, a fost introdusă noțiunea de abordare holistică a școlii privind 

educația pentru drepturile copilului și educația pentru cetățenie democratică, 

precum și dezvoltarea comptențelor civice.  

 Activitatea a început prin studierea, pe grupe de lucru, a unui fragment 

din Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și 

educația pentru drepturile copilului, insistându-se asupra termenilor și definițiilor 

acestora din capitolul Memorandum, obiective și principii, valori identificate privind 

respectarea drepturilor omului (libertatea de a alege, păstrarea identității, 

demnitate, participare, libertate, egalitate, dreptate, asumarea răspunderii). 

 În continuare, formatorul 

a prezentat definiția competenței, 

ca un ansamblu de cunoștințe 

(knowledge), atitudini (attitudes), 

deprinderi (skills). Prin metoda 

discuției interactive, s-a conturat 

ideea că abordarea holistică a 

școlii privind educația pentru 

cetățenie democratică și 

dezvoltarea competențelor civice 

constă în exercitarea rolului pe 

care îl au toți actorii din educație 

(stakeholders) – elevii, cadrele 

didactice, conducerea școlii, 

părinții, comunitatea locală, 

administrația locală, ONG-urile, 

guvernul țării, mass-media, în 

contexte formale (instituții 

școlare, curriculum, programe 

școlare, standarde), non-formale 

sau informale. Cu ajutorul unei 

scheme, formatorul a evidențiat 

relația de interdependență între 

procesul de predare-învățare, 

managementul școlii și 

colaborarea cu comunitatea 

locală, în formarea și dezvoltarea 

competențelor civice și educația 

pentru cetățenie democratică. 
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 A urmat o prezentare PowerPoint, în care s-au menționat nivelurile la 

care se realizează  educația pentru cetățenia democratică și dezvoltarea 

competențelor civice: 

1. procesul de predare-învățare: 

      – curriculum (la nivel de disciplină: Educație socială, Cultură civică, integrat în 

alte discipline: istorie, limbi moderne sau ca teme cross-curriculare); 

      –  metodologii (care conferă spațiu sigur – safe space, participare, învățare prin 

cooperare – cooperative learning, învățarea bazată pe proiect – project-based 

learning); 
      –  activități extracurriculare (grupuri de lucru în afara orelor, excursii, proiecte). 

2. conducerea școlii: 

      – leadership și management (PDI, dezvoltare instituțională, evaluare); 

      – implicarea elevilor în luarea deciziilor; 

      – politici, regulamente, proceduri. 

3. colaborarea cu comunitatea locală: 

      – participarea părinților și a membrilor comunității la activitățile școlii; 
       –  parteneriate cu alte școli; 

      – parteneriate cu instituții publice. 

Un slide al prezentării PPT s-a referit la cele 5 etape ciclice de aplicare a unei astfel 

de abordări: 
-   planificarea schimbării (Plannig for change); 

-   implementarea (Implementation); 

-   evaluarea (Evaluation); 

-   lecții învățate (Lessons learnt); 

-   analiza situației (Situation analysis). 

S-a pus astfel în evidență plus valoarea unei asemenea de abordări (Whole school 

approach): 

 la nivel individual (creșterea empatiei în rândul elevilor, o mai bună colaborare 

între elevi și între profesori, elevii se ascultă mai mult unii pe alții, o mai mare 

responsabilitate față de propria formare, față de mediul școlar, creșterea mentalității 
civice, un mai mare respect față de ceilalți elevi și față de profesori); 
 la nivelul școlii/clasei (profesorii se simt mai încrezători privind educația pentru 

cetățenia democratică și respectarea drepturilor omului, vor fi folosite mai multe 

metode interactive, un mediu de învățare mai pozitiv, bazat pe deschidere și 

încredere, îmbunătățirea colaborării între elevi și profesori, între profesori, între 
profesori, conducerea școlii și partenerii educaționali); 
 la nivelul comunității locale (elevii experimentează modul în care funcționează 

democrația în practică, profesorii beneficiază de formare și sprijin specializat). 

Activitatea s-a încheiat cu un exercițiu individual: Ce elemente democratice 

concrete ați remarcat în ultima vizită într-o unitate școlară / în școala 

dumneavoastră, în ultima perioadă? 

Răspunsurile au fost centralizate și analizate, concluzia fiind aceea că, pentru ca 

democrația și respectarea drepturilor omului să devină o realitate în societate, ele 

trebuie să devină o realitate în viața zilnică a școlii. 



Participanții din instituția noastră, 

alături de participanții de la 

CMBRAE, CCD București ISJ Olt, 

ISJ și CCD Bistrița au beneficiat de 

profesionalismul organizatorilor, al 

formatorilor, al gazdelor din vizitele 

de studiu, valoarea adăugată fiind 

semnificativă.  
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VIZITA DE STUDIU LA DIFERITE INSTITUȚII DIN OSLO 

09 – 10 OCTOMBRIE 2018 

Instituții vizitate: 

•Universitatea Metropolitană Oslo  - www.oslomet.no ;  

•Fyrstikkalleen Skole 21 - www.f21.no  

•Centrul 22 Iulie - https://22julisenteret.no  

 

La Oslo Metropolitan University 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 21 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, 
profesori-profesori, profesori-manager și strategii manageriale de gestionare a 
situațiilor problematice., prioritățile directorului pentru anul școlar, activitatea de 
mentorat, activități pentru cadrele didactice debutante, utilizarea  tehnologiei, 
organizarea claselor de elevi, bugetul unității de invățământ/an școlar.  
          Ne-au atras atenția, în mod deosebit, două dintre modalitățile de lucru din 
școală:  
oFaglag  (întâlnire de lucru)  – toți profesorii de aceeași disciplină/din aceeași arie 
curriculară se întâlnesc o dată pe săptămână, o oră, pentru pregătirea orelor, 
asigurarea unui proces de predare-învățare unitar pentru toate clasele aceluiași 
nivel, stabilirea itemilor de evaluare, o mai bună cunoaștere a elevilor, folosirea 
adecvată a resurselor ; 
oInstituirea celor 3 săli: Sala visurilor – Sala realității – Sala criticii – o 
modalitate de orientare școlară și profesională (încurajarea elevilor în a-și stabili 
ținte înalte – concordanța țintelor/aspirațiilor cu aptitudinile/competențele, 
cunoștințele, deprinderile pe care le au elevii și pe care le pot dobândi în școală – 
modalitatea/modalitățile prin care își pot atinge țintele). 
              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.  
               De curând F21 a primit statutul de colegiu universitar și se află într-un 
parteneriat împreună cu Universitatea Metropolitană din Oslo. Cooperarea prevede 
schimbul de cunoștințe între universitate și F21 și, de asemenea, creează o bază 
pentru cercetare și dezvoltare în domenii de interes pentru ambele părți. 
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 Centrul 22 July  a fost înființat în urma evenimentelor sângeroase 

care au zguduit Norvegia în 22 iulie 2011 și găzduiește o expoziție care 

documentează atacurile teroriste care au avut loc în centrul orașului Oslo și pe 

insula Utøya, la 22 iulie 2011. Povestea se spune chiar în locul unde a început 

atacul. Efectele exploziei bombei pot fi văzute în interiorul și în afara clădirii. 

Evenimentele din 22 iulie sunt prezentate cronologic prin imagini, texte, secvențe 

de filme și artefacte. Expoziția se ocupă și de reacțiile societății și de procesul care 

a avut loc în anul următor. O cameră separată este dedicată celor 77 de persoane 

care și-au pierdut viața. 

Aici se 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.  
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Resurse  utile  



Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) 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 

autorului/autorilor. 

Activități culturale 
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