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AGENDA EDUCAŢIEI
PROIECTUL „GUVERNARE DEMOCRATICĂ A
ŞCOLILOR PENTRU INCLUZIUNE: O ABORDARE DIN
PERSPECTIVA ÎNTREGII COMUNITĂŢI” – PROIECT
REALIZAT CU SPRIJINUL FINANCIAR AL
CONSILIULUI EUROPEI
CS dr. Andreea-Diana Scoda*
Proiectele pilot dezvoltate de către Consiliul Europei au la bază Carta
Consiliului Europei pentru Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile
omului(ECD/EDO) şi sunt adoptate în cadrul Recomandării CM
(2010)7) precum şi a Cartei Consiliului Europei privind Drepturile
Fundamentale (EU JO 2000/C 364/01). Aceste proiecte realizate în parteneriat
internaţional constituite puncte de referinţă importante pentru toţi cei care se
ocupă de cetăţenie şi educaţia drepturilor omului şi reprezintă, de asemenea,
o modalitate de diseminare a bunelor practici şi de ridicare a standardelor din
acest domeniu.
Din perspectiva Consiliului Europei prin intermediul educaţiei se pot promova
cel mai bine valorile sale de bază: democraţia, drepturile omului şi statul de
drept şi totodată se pot preveni anumite încălcări ale drepturilor omului. Astfel,
„educaţia pentru cetăţenie democratică”, conform Chartei Consiliului Europei,
înseamnă printre altele, concentrarea pe drepturile, responsabilităţile şi
participarea activă, în relaţie cu dimensiunile civică, politică, socială,
economică, juridică şi culturală ale societăţii, în timp ce „educaţia pentru
drepturile omului” are în vedere cadrul mai larg cu privire la respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiecărui individ în parte (2010, p.3.).
Cooperarea internaţională şi regională stă la baza acestei Recomandări.
Programele pilot comune sunt un bun exemplu al cooperării internaţionale în
ceea ce priveşte promovarea „Drepturilor omului şi a democraţiei în acţiune”
(“The Joint Programme Human Rights and Democracy in Action” Pilot Projects
Scheme) elaborate de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei începând cu
mai 2013.
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România;
andreea.scoda@ise.ro
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Proiecte dezvoltate cu sprijinul Consiliului Europei în perioada 2013 - 2017
De-a lungul ultimilor ani au fost dezvoltate (şi finanţate) cu regularitate proiecte
care să vizeze promovarea valorilor europene într-o societate democratică În
primul an al acestui program de parteneriat , anului 2013 au fost dezvoltate
proiectele: “Travel pass to democracy: supporting teachers for active
citizenship; “Education for democratic citizenship and human rights: diversity
of approaches” şi “Three country audit of the lower secondary curriculum” (vezi
http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/pilot-projects-2013).
În anul 2014 următoarele două proiecte pilot au fost dezvoltate cu sprijinul
Consiliului Europei:”Teaching controversal issues - developing effective training
for teachers and school leaders” şi “Teacher training in EDC/HRE – how to
develop the ability of students to assess information from media and social
networks (vezi http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/pilotprojects-2014 ).
La nivelul anului 2015 s-au avut în vedere de asemenea două mari proiecte
pilot: “Managing controversy: A whole school training tool” and “Addressing
violence in schools through education for democratic citizenship and human
rights education” (vezi http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilotprojects/pilot-projects-2015).
Din 2016, proiectele dezvoltate în cooperare au fost elaborate sub pălăria
Programelor comune “Proiecte de cooperare internaţională în domeniul
drepturilor omului şi democraţiei în acţiune” (The Joint Programme Human
Rights and Democracy in Action” International Co-operation Projects) în vederea
sprijinirii şi punerii în aplicare a obiectivelor şi a principiilor stabilite în Consiliul
Cartei Europene şi în asigurarea cadrului strategic al UE pentru cooperarea
europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (ET2020) (vezi http:/
/pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/projects-2016).
Cele patru proiecte finanţate pentru 2016-2017 de către Consiliul Europei
sunt:
 “Baltic Partnerships for Human Rights Education (HRE) and Education for
Democratic Citizenship (EDC)”
 “Instruments for implementation of the Framework of Competences for
Democratic Culture”
 “Democratic Culture in Action – Democratic Competences in the digital
era”
 “Democratic school governance for inclusion: a whole community approach”
(vezi http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/projects2016 ).
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Fiecare dintre aceste proiecte [care au trecut de la formula schemelor pilot la
cea a programelor comune (joint programmes)] oferă informaţii cu privire la
practicile curente ale educaţiei pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului
în ţările participante pentru a le ajuta să îşi îmbunătăţească demersurile
educative de către fiecare ţară. Programul îşi propune:
 să încurajeze discuţiile şi schimbul de bune practici pentru abordarea
problemelor ECD/ EDO;
 să crească gradul de conştientizare şi de vizibilitate a rolului ECD/EDO la
toate nivelurile societăţii;
 să promoveze cooperarea între autorităţile naţionale, regionale şi locale şi
organizaţiile societăţii civile;
 să contribuie la promovarea şi dezvoltarea continuă a cetăţeniei şi a
drepturilor omului, a educaţiei în Europa.
La nivel de strategii adoptate şi prevăzute de către Consiliul Europei se
intenţionează:
 susţinerea prin intermediul actorilor educaţionali a eforturilor de promovare
a cetăţeniei şi a educaţiei în domeniul drepturilor omului, inclusiv pentru
grupurile marginalizate;
 consolidarea competenţelor democratice;
 îmbunătăţirea mijloacelor de prevenire a violenţei, radicalizării şi rasismului
în şcoli;
 analizarea şi identificarea modalităţilor care au de-a face cu subiecte
controversate în sălile de clasă pentru ca apoi acestea să fie puse în
practică.
De asemenea, sunt recomandate activităţi care să vizeze învăţarea prin
comunicare de la egal la egal (“peer-to-peer learning”) la nivelul a 3-8 ţări
interesate, participante la proiect. Se are în vedere publicarea şi diseminarea
rezultatelor cu scopul de sensibiliza un public cât mai larg.
Proiectul „Guvernare democratică a şcolilor pentru incluziune:o
abordare din perspectiva întregii comunităţi”
Proiectul internaţional „Guvernare democratică a şcolilor pentru incluziune: o
abordare din perspectiva întregii comunităţi” se află în fază de implementare,
fiind coordonat în România de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (www.ise.ro)
cu scopul de a facilita schimbul de informaţii, experienţe şi bune practici în
domeniul educaţiei pe tematica propusă. Rezultatele proiectului anterior
desfăşurat în anul 2015-2016 şi care a fost parte din proiectele-pilot comune,
„Prevenirea şi reducerea violenţei şcolare prin educaţie pentru cetăţenie
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democratică şi drepturile omului”, a stat la baza prezentului proiect ce vizează
implicarea „întregii comunităţi” ca mijloc de consolidare a incluziunii şcolare,
constituindu-se astfel, punctul central al acestuia.
Investigarea din perspectiva acestei abordări, a „întregii comunităţi”, se va
realiza printr-o cercetare-acţiune care urmează a fi aplicată şi evaluată în
fiecare ţară parteneră. La nivelul ţării noastre, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
împreună cu cadre didactice, directori, elevi urmăresc realizarea unor intervenţii
educaţionale pilot, menite să faciliteze educaţia şi integrarea şcolară şi socială
a copiilor refugiaţi. Acest proiect se va desfăşura în perioada februarie –
septembrie 2017, fiind finanţat printr-un grant oferit de Consiliul Europei şi
Comisia Europeană. Partenerii acestui proiect provin din instituţii /organizaţii
similare din Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Ungaria, Polonia şi România,
Grecia în calitatea de aplicant principal şi coordonator al proiectului.
Primul obiectiv al proiectului este să sintetizeze informaţii cu privire la situaţia
socio-educaţională a diferitelor grupuri / categorii de tineri aflaţi în poziţii
marginale: romi, copii/tineri cu dezabilităţi, refugiaţi (imigranţi). Ulterior, proiectul
are în vedere experimentarea abordării/implicării „întregii comunităţi” din
perspectiva incluziunii sociale, centrându-se pe incluziunea copiilor refugiaţi
care învaţă în şcoli din România şi a celor care momentan învaţă primele
noţiuni de limba română.
Ca acţiuni în cadrul proiectului sunt prevăzute:
- pilotarea de către fiecare ţară parteneră abordarea/implicarea „întregii
comunităţi” prin desfăşurarea unei cercetări
- elaborarea unui plan strategic pentru practici incluzive în fiecare şcoală
selectată pentru punerea în aplicare;
- evaluarea rezultatelor proiectului;
- elaborarea unor recomandări;
- publicarea şi diseminarea rezultatelor la nivel naţional şi internaţional.
Rezultatele aşteptate ale proiectului vizează creşterea gradului de
sensibilizare a profesorilor şi a părţilor interesate din cadrul proiectului faţă
de problematica incluziunii în şcoli.
Reuniuni
Prima reuniune a proiectului la nivel Internaţional a avut loc la Strasbourg
(Franţa) în ianuarie 2017, având drept scop prezentarea propunerilor pe
tematica abordată la nivelul fiecărei ţări partenere, pornind de la grupul ţintă
ales (refugiaţi, rromi sau copii cu cerinţe speciale), până la modalităţile de
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implementare a activităţilor descrise în proiect ce urmează a fi desfăşurate de
către aceştia (focus grupuri, interviuri individuale, observări etc.). De asemenea,
s-a discutat asupra aspectelor comune şi diferite ce pot reieşi cu privire la
abordarea aleasă şi la implementarea unor activităţi în funcţie de fiecare ţară
în parte.
În urma acestei întâlniri, ţările partenere au convenit să realizeze pe lângă
grupuri de discuţii cu diferiţi actori din cadrul comunităţilor şcolare (profesori,
directori de şcoală, consilieri şcolari, elevi), să desfăşoare observări la clasă
pe baza unei grile comune, urmărinduse modul cum pot avea loc intervenţii la
nivel local. Obiectivele acestor observări constau în a urmări tipurile de relaţii
dezvoltate în fiecare comunitate, modalităţile prin care acestea comunică, în
evaluarea manierei prin care se poate înţelege incluziunea în sfera educaţională.
Prin urmare, în urma acestora acţiuni dezvoltate de către fiecare ţară, partenerii
sunt invitaţi să reflecteze şi să găsească modalităţile concrete de a aborda
incluziunea la nivelul şcolii şi a comunităţii în vederea găsirii unui procedeu de
intervenţie eficace la nivel local.
Cea de a doua reuniune de coordonare a proiectului-pilot, la nivel internaţional,
a avut loc la Sofia (Bulgaria), la sfârşitul lunii aprilie 2017. În cadrul acestei
întâlniri au fost discutate în principal, rezultatele obţinute în urma discuţiilor şi
a observărilor desfăşurate cu diferiţi actori şcolari aleşi de către fiecare ţară
participantă din proiect. De asemenea, au fost prezentate rapoarte cu privire
la legislaţie, politici şi cercetări cu referire la grupul ţintă ales, în vederea
oferirii unei cunoaşteri mai ample în domeniu, dezvoltat la nivel fiecărei ţări. În
acest sens, au fost purtate discuţii, trase concluzii şi formulate recomandări
pentru următorul pas al proiectului.
Ultima reuniune, va avea loc la Atena, având drept scop prezentarea rezultatelor
finale, discutarea eventualelor modificări care au intervenit pe parcursul
proiectului, astfel încât la finalul proiectului să existe un produs comun al
proiectului. Rezultatele finale ale proiectului vor fi amplu diseminate la adresa
http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/democratic-schoolgovernance-for-inclusion.

