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Rezumat
Articolul oferă o scurtă prezentare a unui proiect educaţional naţional care
vizează punerea în aplicare a strategiilor moderne şi eficiente în abordarea
abandonului şcolar – problematică afectând, din păcate, multe şcoli din
România. Titlul proiectului este „Zone de Educaţie Prioritară” şi a fost dezvoltat
timp de patru ani, în perioada 2011-2015. Articolul a fost scris de către
managerul Şcolii Gimnaziale Prejmer-Braşov şi de către facilitatorul care a
monitorizat şi sprijinit şcoala în implementarea acestuia. Prezentarea relevă
două percepţii în oglindă asupra a ceea ce a însemnat ZEP: managerul
interesat de îmbunătăţirea competenţelor personalului cu privire la tematica
abordată şi de stimularea acestuia pentru a continua bunele practici deprinse
prin proiect, pe de o parte, şi expertul implicat în identificarea nevoilor particulare
ale şcolii şi soluţionarea acestora. Datele care fac obiectul articolului au fost
rezultatul monitorizărilor şi al interviurilor aplicate de facilitator la nivelul şcolii.
Cuvinte-cheie: abandon şcolar, expert în educaţie, facilitator, şcoala
prietenoasă, copii în risc.
Abstract
The article is a brief presentation of a national educational project aimed at
implementing modern and efficient strategies on approaching the issue of
school drop that unfortunately affects many public institutions in Romania.
The title of the project is ‘Priority Education Areas’ and has been developed
for four years between 2011-2015. The article was written by the manager of
the Secondary School Prejmer Brasov and the facilitator which monitored
and supported its implementation. The review reveals two mirror perceptions
of what ZEP meant: the manager’s interested in improving the skills and of
the school staff on the subject and in stimulating them to use further the
best practices learned through the project, on the one hand and the expert’s
involved in identifying the particular needs of the school and in solving them.
The data used to conceive the article was the result of the surveys and
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interviews run by the facilitator at school level.
Keywords: school drop, educational experts, facilitators, friendly school,
children in need.
„Ideile sunt rădăcinile creaţiei”, afirma Ernest Dimnet în Arta gândirii, sunt
fermentul care face posibil ca o simplă construcţie lingvistică subiectivă să
polarizeze un set de raţionamente şi acţiuni menite să optimizeze realitatea,
să transforme prezentul, ajustându-l, redimensionându-l după viziunea
originară. Aşa s-a născut proiectul ZEP – Zone de Educaţie Prioritară, pornind
de la cercetările privind factorii reuşitei/ eşecului şcolar coordonate de
cercetător doctor Mihaela Jigău. Şi astfel, a început o călătorie în spaţiu şi
timp, un periplu educativ şi personal în şcolile din România. Creat din ideea
de optimizare a mediului educogen al categoriilor sociale dezavantajate, ZEP
a pornit cu idealul îndrăzneţ de a conştientiza societatea românească asupra
nevoii de regândire a modului de intervenţie în sprijinul familiilor şi al
comunităţilor şcolare pentru a rezolva eterna problemă a abandonului. Odiseea
ZEP a debutat în anul 2010 în 38 de instituţii şcolare din 16 judeţe şi a reunit
sprijinul mai multor instanţe: UNICEF România, Ministerul Educaţiei, Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, Centru Educaţia 2000+, Centru de Resurse şi
Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS, Fundaţia HOLT România şi Agenţia
Împreună.
Proiectul a fost dezvoltat pe trei componente – familie, şcoală, comunitate.
Intervenţiile s-au construit atât la nivel teoretic, cât şi practic pentru fiecare
domeniu, dezvoltând ideea-valoare iniţială: educaţia se face eficient într-un
mediu prietenos, aplicând metode moderne, adaptate la interesele copiilor, şi
angajând toţi actorii sociali esenţiali în viaţa acestora.
La nivelul componentei şcoală, strategia ZEP a cuprins dezvoltarea unor
cursuri de formare în domeniul didacticilor moderne, destinate profesorilor din
şcolile selectate, precum şi desfăşurarea unor sesiuni de lucru cu managerii
acestor instituţii, pentru a promova modele de gândire adaptate la nevoile
particulare generate de problema abandonului şcolar. În paralel cu formatorii
naţionali care au asigurat cadrul teoretico-practic al cursurilor, strategia ZEP
a pregătit facilitatori şcolari la nivel judeţean, care s-au implicat direct în sprijinul
acordat şcolilor pentru implementarea proiectului.
Rezultatele ZEP au început să fie vizibile încă de la finele anului şcolar 20102011, fapt ce a generat decizia de a extinde proiectul la 103 şcoli pentru încă
patru ani şcolari. A fost începutul unei călătorii intense de durată, în care
fiecare a învăţat ceva, în care toţi şi-au regândit traseul individual şi
organizaţional, în care elevii au fost marii câştigători ai unei şcoli mai
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prietenoase, iar familiile au inclus şcoala în ecuaţia personală ca pe o constantă
esenţială în prefigurarea viitorului copiilor.
Cum a fost văzut ZEP prin ochii actorilor principali ai proiectului: elevii? „Am
întâlnit copii din altă şcoală şi am văzut că şi ei gândesc ca noi...”, „am lucrat
origami cu alţi copii pe care nu-i cunoşteam şi mi-a plăcut”, „am văzut cum
arată altă şcoală şi aş vrea ca şi noi să avem o curte aşa de mare unde să ne
jucăm în pauză”, „am văzut spectacolul de dansuri şi mi-a plăcut foarte mult;
mi-ar plăcea să avem şi noi un grup din acesta”, „am fost prima oara afară din
satul meu şi mi-a plăcut foarte mult, nu am ştiut că este frumos şi în alte
şcoli”... Şi gândurile ar putea să continue până la epuizarea numărului de
copii implicaţi în proiect. Pentru elevii ZEP, activităţile şcolare şi extraşcolare
desfăşurate, şedinţele de consiliere de grup organizate de facilitatori au adus
o nouă perspectivă asupra rolului educaţiei în viitorul lor. Dincolo de acestea,
mesajul pe care l-au perceput toţi a fost acela că ei, elevii, sunt factorii esenţiali
în educaţie, că există oameni cărora le pasă de evoluţia lor şi văd în ei acea
scânteie care, printr-o stimulare adecvată, poate deveni lumina unui viitor
dorit. ZEP a arătat elevilor, care poate nu aveau nicio dorinţă şi nicio speranţă
în plan educaţional, că sunt importanţi atât pentru ceilalţi, cât şi pentru ei
înşişi.
Cum a fost văzut proiectul derulat ZEP de către profesori? „Schimbul de
experienţă mi-a adus idei noi pentru predare”, „colegii de la şcoala aceea au
aplicat ceva nou şi aş dori să încerc şi eu”, „cursul de la ISE mi-a adus
informaţii noi pe care le-am aplicat şi au fost atractive pentru copii”, „vizita
interşcolară a fost interesantă pentru că am văzut o altă abordare din care pot
«fura» şi eu ceva idei la clasă”. Atât cursurile organizate de Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, cât şi întâlnirile dintre profesori au creat, pentru profesori,
oportunităţi reale de dezvoltare profesională didactică şi de evoluţie personală.
Când, la sfârşitul ultimului an de proiect, unul dintre profesori a întrebat „Când
începem ZEP? Ce mai învăţăm nou anul acesta?”, toţi au înţeles că proiectul
şi-a atins ţinta implicită de a crea un mod nou de gândire, o obişnuinţă de a
se reinventa după nevoile generate de realitatea şcolară.
Ce a însemnat călătoria ZEP în ochii directorilor de şcoli? „Nu mi-am imaginat
că este atât de eficient să am un sprijin constant în implementarea unui
proiect în şcoală!”, „am reuşit să «mişcăm» ceva în comunitate prin ZEP şi
acesta este începutul”, „am reuşit să salvăm câţiva dintre copiii în risc de
abandon prin activităţile de proiect, iar asta ne face să privim cu optimism
spre viitor”, „ZEP ne-a dat un punct de plecare în strategiile manageriale în
problema abandonului şcolar”. Conceptul promovat de proiect a stimulat efortul
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şi creativitatea managerială, orientând-o strategic spre recuperarea elevilor
aflaţi în risc de abandon.
Fiecare şcoală ZEP şi-a asumat proiectul, i-a înţeles şi integrat misiunea în
strategiile curente, iar rezultatele au depăşit uneori optimismul de la care a
pornit Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în implementarea acestuia: s-au iniţiat
cursuri de ucenici care au atras elevii spre educaţia formală, s-au creat formaţii
de dans care au motivat lecţiile prin artă, s-au creat trupe de teatru prin care
copiii au valorificat din plin creativitatea lor. Au fost identificate şi experimentate
o varietate de forme de educaţie nonformală, care pot motiva şi susţine elevii
în risc de a-şi continua studiile, de a găsi utilitatea şcolii în viaţa lor. Aşadar,
s-a creat o nouă viziune asupra educaţiei, care a devenit adaptată la nevoile
copiilor de a aplica ceea ce învaţă prin joc, artă, meşteşuguri, iar şcoala a
devenit utilă, interesantă şi motivantă.
Fiecare şcoală ZEP ar putea fi subiectul articolului de faţă, prin originalitatea
cu care a răspuns la provocările proiectului. Am ales ca exemplu Şcoala
Gimnazială Prejmer din judeţul Braşov.
Desprinsă dintr-un peisaj de poveste, la confluenţa dintre etniile rromă, maghiară
şi săsească, definită atât prin diversitatea culturală, cât şi prin istoria locală,
Şcoala Gimnazială Prejmer a devenit un factor activ, motivat şi creativ al
proiectului, încă de la început. Strategia prin care directorul şcolii a ales săşi asume obiectivele proiectului s-a orientat spre identificarea şi valorificarea
resurselor instituţiei care nu au fost suficient activate până la momentul ZEP.
Astfel, obiecte vechi din patrimoniul şcolii – precum maşini de cusut „Veronica”,
aparate de fotografiat, care zăceau într-o uitare apăsătoare într-un depozit,
au devenit un muzeu viu, prin cursul de tehnologie coordonat de institut şi
derulat de doamna formator Rodica Constantin; prin expoziţia realizată, elevii
au putut să întoarcă timpul în urmă cu 50 de ani şi să înţeleagă cum se
derulau unele activităţi. Acesta este doar un exemplu punctual care surprinde
abordarea pe care şcoala a dezvoltat-o în proiect.
De ce Şcoala Prejmer este un posibil reper în evaluarea impactului ZEP la
nivelul şcolilor aplicante? În periplul naţional al celor cinci ani de implementare,
au fost şcoli care s-au reinventat, instituţii care au început programe noi ce
îmbină educaţia formală cu educaţia nonformală, şcoli care au reuşit să
responsabilizeze comunitatea în demersul didactic. Dincolo de toate aceste
realizări ale proiectului, facilitatorul a identificat la Prejmer acea scânteie de
curiozitate şi motivaţie de autodezvoltare a profesorilor, care s-a concretizat
într-un curs de actualizare a strategiilor de lucru la clasă, centrat pe adaptarea
la nevoile în continuă reformulare ale cadrelor didactice. Au fost şapte sesiuni
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de autodescoperire, de dezvoltare personală şi creştere profesională, pe
parcursul cărora s-a pus accent atât pe reconstruirea relaţiilor dintre profesori,
cât şi pe conturarea motivaţiei pentru iniţierea de activităţi didactice în echipe,
combinând discipline şcolare aparent diferite. Astfel, s-au creat lecţii în
parteneriat prin colaborarea profesorilor de limba română cu cei de ştiinţe,
istoria cu educaţia tehnologică, sau teme abordate pluridisciplinar prin
combinarea limbii române cu geografia şi educaţia fizică. Astfel, ceea ce
părea dificil de aplicat la clasă a devenit posibil şi a surprins plăcut elevii,
care au avut oportunitatea să înţeleagă, în sfârşit, coerenţa informaţiilor pe
care şcoala le oferă şi au conştientizat aplicabilitatea lor în viaţa cotidiană.
Aşadar, pentru Şcoala Gimnazială Prejmer, ZEP este verb: „a actualiza” – a
actualiza motivaţia de a veni la şcoală a elevilor în risc, a actualiza motivaţia
profesorilor de a-şi îmbogăţi cultura didactică şi competenţele profesionale şi
personale, a actualiza educaţia formală prin strategii nonformale. Pentru elevii
şcolii braşovene, ZEP este enumeraţie de substantive: întâlnire cu elevi din
alte şcoli; noutate şi atractivitate prin trăirea noilor experienţe didactice;
descoperire de sine în cadrul şedinţelor de consiliere derulate cu facilitatorul;
deschidere spre studiu şi căutarea unui drum personal în viaţă. Pentru
comunitate, ZEP este pronume: noi, un noi care defineşte crearea unei
comunităţi educaţionale voluntare şi implicate în sprijinul elevilor. Pentru
profesorii prejmereni, ZEP este succesiune de adjective: un mod posibil de
schimbare a stilului didactic personal, în funcţie de nevoile particulare ale
elevilor; o abordare nouă a activităţilor educaţionale; un imbold de a deveni
interesaţi în propria schimbare şi autodezvoltare. Pentru managerul instituţiei,
ZEP se defineşte ca adverb: aici – pentru fiecare copil al şcolii, pentru fiecare
părinte şi profesor; acum – prin fiecare lecţie şi context de relaţionare din
mediul şcolar; permanent – ZEP trebuie considerat ca un punct de plecare în
construirea unei atitudini active, centrate pe copil, spre a-l atrage să-şi dorească
să trăiască experienţa şcolară şi să-i înţeleagă sensul în propria devenire.
Cum s-a desfăşurat călătoria ZEP în ochii facilitatorului? Poezia „Am învăţat...”,
scrisă de Octavian Paler, recreată în spaţiul ZEP, ar reflecta răspunsul simplu
şi sintetic:
 Am învăţat că dacă zâmbeşti unui copil necăjit care nu ştie că este o
Fiinţă, care nu are dorinţe şi vise, şi-i vorbeşti despre el, îl înveţi să se vadă
şi să ştie că cineva din lumea lui se gândeşte la el, atunci el începe să
viseze şi să-şi dorească ceva pentru el. Iar acesta este momentul în care
valorizează şi şcoala, şi rolul acesteia în viaţa lui.
 Am învăţat că dacă arăţi unui copil agresiv ceea ce are frumos, îl înveţi să
observe farmecul lumii din jurul lui, va şti că este apreciat şi nu se va mai
lupta să se impună prin violenţă.
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 Am învăţat că dacă sprijini un profesor să-şi vadă flacăra din spirit şi să o
împărtăşească elevilor, el va învăţa să descopere scânteia din sufletul
copiilor.
 Am învăţat că dacă investeşti încredere în valorile pe care le aduci în
munca ta cu ceilalţi, îi faci şi pe cei cu care lucrezi să creadă în acestea
şi să schimbe ceva în lumea lor profesională şi personală.
 Am învăţat că dacă te implici, ceilalţi învaţă să se aprecieze şi să fie
implicaţi.
 Am învăţat că poţi schimba întregul univers al unui copil necăjit cu un
cuvânt frumos, adevărat, spus din inimă.
În ZEP am învăţat să oferim emoţii, cuvinte, gânduri, vise şi timp. Iar răspunsul
a fost schimbarea pe care elevii, profesorii şi managerii au inclus-o în ecuaţia
profesională şi personală. Iar călătoria a ajuns la sfârşit, însă povestea ZEP
are primele pagini deja conturate şi aşteaptă să fie continuată în anii care vin,
pentru a duce mai departe ideile valoroase şi pentru a contribui la diminuarea
fenomenului de abandon şcolar.

(urmare de la pagina 144)

înţelegerea modului în care acestea influenţează noua generaţie şi folosirea
acestui mediu puternic pentru a stimula învăţarea autentică şi dezvoltarea
unei personalităţi armonioase?
Gardner şi Davis demonstrează că asemeni altor medii, la modă în alte epoci
şi pentru alte generaţii, aplicaţiile pot fi folosite pentru a întări rutina şi a
repeta lucrul ştiut, conducând astfel la superficialitate şi dependenţă, sau,
dimpotrivă, pot stimula creativitatea, având o influenţă mobilizatoare şi benefică
pentru facultăţile noastre. Depinde de alegerea aplicaţiei şi a modului de
utilizare. Noul volum semnat de Gardner ne oferă mai multe idei şi soluţii
despre cum poate fi sprijinită „generaţia aplicaţia” pentru a face alegeri cu
adevărat personale, iar nu dictate de o Super-aplicaţie de super-consum. Din
această perspectivă, cartea – totodată rezultat al cercetării şi lectură de
plăcere în inconfundabilul stil de povestitor cu care ne-a obişnuit Gardner –
reprezintă o provocare pentru „cetăţeanul” ajuns în universul tehnologiei – fie
el migrant, nativ sau metis.
Pentru orice cititor interesat de educaţie, Generaţia APP este o recomandare
de lectură.
CS dr. Ligia Sarivan

