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C a p i t o l u l  1

 
 
 
 
 

A r g u m e n t e  p e n t r u  

p a r t i c i p a r e   
 
 
 
 
 
 
Societatea actuală, mereu mai complexă, face necesară redefinirea 
conceptului de "cetăţean" şi, implicit, a educaţiei pentru cetăţenie. 
Participarea constituie „valoarea adăugată” a noii concepţii despre 
cetăţenie, promovată de politicile europene ca dimensiune a unui 
nou model de guvernare. Politicile europene la care România aderă 
în procesul de integrare unională menţionează rolul sistemelor de 
educaţie şi formare de a contribui la dezvoltarea personală a 
oamenilor, pentru o viaţă mai bună şi pentru a deveni cetăţeni activi 
în societăţi democratice, respectând diversitatea culturală şi 
lingvistică1. Recomandări mai concrete vizează educaţia pentru 
cetăţenie: învăţarea valorilor democraţiei şi a participării 
democratice, pentru a pregăti indivizii pentru cetăţenia activă, prin 
metode bazate pe colaborare, prin structuri democratice care să 
stimuleze participarea2.  

                                                      
1 Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010. The 
work programme on the future objectives of education and training systems, 
European Commission. Directorate-General for Education and Culture, 
Bruxelles, 2002, p.9. 
2 idem, p.25. 
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Cetăţenia activă şi responsabilă3 devine  conceptul integrator al 
educaţiei şi formării elevilor: sistemele educative au misiunea de a 
asigura „alfabetizarea civică” a elevilor, prin oferirea de oportunităţi 
pentru dobândirea cunoştinţelor, a capacităţilor şi valorilor necesare 
traiului într-o societate democratică, integrării socio-profesionale şi 
pregătirii pentru învăţare pe durata întregii vieţi.  
 
În concordanţă cu politicile europene şi cu evoluţia societăţii 
româneşti, educaţia civică este considerată drept element-cheie în 
procesul de construire a unei societăţi democratice, prin contribuţia 
sa la dezvoltarea unei culturi a drepturilor omului, a principiilor 
democraţiei, a responsabilităţilor şi participării cetăţenilor. Sistemul 
de educaţie propune, în consecinţă, un set de oportunităţi pentru 
formarea competenţelor specifice cetăţeniei democratice, la nivelul 
curriculum-ului formal şi nonformal.  
 
Curriculum-ul formal cuprinde, pe de o parte, disciplinele specifice 
din trunchiul comun (Educaţie civică, clasele a III-a şi a IV-a, Cultura 
civică, clasele a VII-a şi a VIII-a, câte o oră pe săptămână), iar pe de 
altă parte discipline opţionale, în segmentul de curriculum la decizia 
şcolii, care să suplimenteze oferta de educaţie pentru cetăţenie. 
Programe şcolare de Cultură civică sunt cuprinse şi în oferta 
naţională pentru curriculum-ul la decizia şcolii, pentru clasele a V-a 
şi a VI-a, cu un buget de timp de o oră pe săptămână, cu scopul de a 
veni în sprijinul cadrelor didactice şi elevilor care ar dori să studieze 
această disciplină opţională. 
 
Complementar, curriculum-ul nonformal, al cărui rol este foarte 
important deoarece oferă "ocazii suplimentare pentru exercitarea 
responsabilităţii şi pentru o mai bună înţelegere a vieţii 
comunităţii"4, aduce o gamă de activităţi extracurriculare, în afara 
clasei sau în afara şcolii, organizate de diferite instituţii educative  
sau organizaţii nonguvernamentale, în parteneriat cu şcoala: 

 
3 Bîrzea, C. Education for democratic citizenship: a lifelong learning perspective, 
Council of Europe Press, Strasbourg, 2000. 
4 Bîrzea, C. Educaţia pentru cetăţenie democratică. Perspectiva învăţării 
permanente, Consiliul Europei, 2000, p 50. 
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• organizarea unor structuri ale elevilor în cadrul şcolii, 

pentru a exersa participarea la decizie şi mecanismele 
democratice: de ex., consilii ale elevilor, parlamente ale 
elevilor, alegerea unor primari ai copiilor; 

• organizarea unor acţiuni la nivelul clasei/şcolii sau al 
comunităţii, acţiuni civice în comunitate (activităţi de 
voluntariat, campanii de informare, de protecţie a mediului 
etc., vizite la cămine de copii/bătrâni etc.); 

• activităţi de timp liber (vizite, excursii, cluburi etc.). 
 

Analizând oferta curriculară pentru educaţia civică a elevilor, s-ar 
putea afirma că şcoala îşi asumă un rol semnificativ în formarea 
comportamentului democratic al viitorilor cetăţeni, însă contribuţia 
sa reală este redusă, conform studiilor şi cercetărilor din ultimii ani.  
Studiul “Cetăţenie şi educaţie în 28 de ţări. Cunoştinţe şi implicare civică 
la vârsta de 14 ani”, realizat de International Evaluation Association 
(IEA), în 1999, plasează România sub media internaţională în ceea ce 
priveşte cunoştinţele despre democraţie şi cetăţenie5. Rezultate mai 
bune au fost înregistrate de elevii români în ceea ce priveşte 
disponibilitatea pentru angajare în activităţi civice6.  

 
5 În ceea ce priveşte cunoştinţele despre democraţie şi cetăţenie, pe primele 
locuri se situează: Polonia (scor 111, faţă de 100 – media internaţională), 
Finlanda (109), Cipru (108), Grecia (108), Hong Kong (107), Statele Unite 
(106). Pe ultimele locuri faţă de media internaţională, se situează: Lituania 
(94), România (92), Letonia (92), Chile (88) şi Columbia (86). Elevii din 
România au obţinut scoruri bune la itemii privind semnificaţia activităţilor 
civice convenţionale (de ex., a fi membru într-un partid politic, a participa la 
dezbateri politice etc.) şi a mişcărilor sociale, privind responsabilităţile 
economice ale Guvernului. Scoruri medii au fost obţinute la itemii privind 
responsabilităţile sociale ale guvernului, privind încrederea în instituţiile 
statului (ex., justiţie, poliţie), atitudinea faţă de naţiune. Scoruri sub media 
internaţională au fost înregistrate la itemii privind: încrederea în partidele 
politice, atitudinea faţă de drepturile femeilor.  Sursa: “Citizenship and 
Education in Twenty-eight Countries. Executive Summary”, IEA, 2001, p. 7. 
6 Bunescu, Gh., Results of the Survey regarding Civic Education in Romania by 
IEA. Bucureşti, 2003. 
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Alte studii sau cercetări7 realizate de Centrul de Studii şi Cercetări 
pentru Probleme de Tineret (CSCPT), Institutul pentru Cercetarea 
Calităţii Vieţii, CURS-SA, Metromedia Transilvania etc. evidenţiază 
decalajul dintre importanţa acordată participării civice şi 
participarea efectivă. Cu toate că tinerii recunosc importanţa 
participării civice şi a posibilităţii influenţării deciziilor, participarea 
efectivă este foarte scăzută. Situaţia este asemănătoare şi în ceea ce 
priveşte participarea la activităţi voluntare, de interes comunitar: 
83,7% nu participă deloc, 13,7% participă rar şi 2,7 des. Deşi 
apreciază pozitiv rolul cetăţenilor în rezolvarea problemelor 
societăţii, 83,4% dintre tineri afirmă că ei – ca persoană – pot 
influenţa deciziile importante pentru ţară în mică, foarte mică 
măsură sau deloc8.  
 
Valorificarea precară a timpului liber, din punct de vedere al 
civismului, relevă incidenţa educaţiei formale şi nonformale asupra 
comportamentului tinerilor. Cele mai puţin practicate activităţi în 
timpul liber sunt cele voluntare, de interes obştesc, şi participarea la 
întruniri civice sau la activităţi politice9. 
Percepţia tinerilor asupra vieţii politice  este, în general, negativă, iar 
gradul de satisfacţie faţă de viaţa politică şi de climatul social ca 
premisă a participării civice şi politice este redus10. În concordanţă, 

 
7 Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în Planul Naţional de Acţiune 
pentru Tineret, decembrie 2001, Autoritatea Naţională pentru Tineret. 
8 Barometru de opinie publică, 2000, C.U.R.S. 
9 Activitatile de timp liber practicate de tineri : vizionarea emisiunilor TV, 
întâlniri/ petreceri cu prietenii, citirea ziarelor, a revistelor, activităţi 
sportive. 78,1% (procente cumulate) dintre tineri nu merg niciodata la: 
spectacole (teatru, concerte) – 34,5%, cinematograf – 32,9% si nu citesc carti – 
10,7%; iar 108,4% (procente cumulate) merg rar la: spectacole – 49,8%, 
cinematograf – 52,8%, si tot rar citesc. Sursa: Barometrul de Opinie Publica de 
Tineret 1996, 1997, 1998, CSCPT 
10 Insatisfacţia faţă de viata politică din ţară a fost declarată de tineri în 
proporţie de: 47,7% in 1997  şi 73,5%.  (CSCPT, Barometrul  de Opinie 
Publică- Tineret, 1998). Tinerii îşi afirmă explicit interesul pentru politică în 
proporţie de 21,8%, şi într-o proporţie asemănătoare, 24,3%, declară că 
discută pe teme politice de câteva ori pe săptămână sau zilnic. În acelaşi 
timp, 77,6% sunt interesaţi foarte puţin, puţin sau deloc de politica, iar 75% 
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participarea la vot a populaţiei înregistrează o tendinţă descendentă: 
în 1996 - 76% (turul I); în 2000 - turul I– 65,3%, iar în turul II – 
57,5%11; în 2004, aprox. 53,8%.  
 
Comunicarea dintre autorităţi, instituţii şi cetăţeni, indicator 
semnificativ pentru gradul de dezvoltare a societăţii civile, este 
precară, fapt care are consecinţe asupra interesului si participării 
populaţiei la viaţa comunităţilor. Peste jumătate din populaţia 
urbană a României percepe ca slabă ori foarte slabă relaţia cu 
autorităţile şi instituţiile care oferă servicii de interes cetăţenesc12. 
Sistemul de informare a cetăţenilor cu privire la activitatea 
autorităţilor locale este deficitar: reprezentanţii instituţiilor locale 
afirmă că cetăţenii nu sunt interesaţi de aceste informaţii, iar cetăţenii 
consideră că sistemul este birocratic şi puţin transparent13.  
 
Analiza datelor furnizate de institutele de sondare a opiniei publice 
şi de studiul IEA arată că oportunităţile de învăţare a cetăţeniei 
active şi responsabile din sistemul formal şi nonformal de educaţie 
au un impact redus asupra populaţiei, atât în ceea ce priveşte 
cunoştinţele necesare unui bun cetăţean, cât şi competenţele şi 
motivaţia necesare participării reale la viaţa publică. Explicaţiile sau 
cauzele acestei situaţii sunt multiple. Pe de o parte, statutul 
disciplinelor civice în realitatea şcolară nu corespunde celui alocat de 
Curriculum-ul naţional, un studiu de impact al reformei curriculum-
ului vorbind chiar despre o „marginalizare a acestei discipline”14, 

 
discută politică mai rar de o dată pe lună sau deloc. Parlamentul, guvernul şi 
partidele politice  se bucură de un nivel foarte scăzut de încredere din partea 
populaţiei tinere. Mai multă încredere acordă tinerii Bisericii, armatei şi mass 
media (CSCPT). 
11 Aldea, A. et al. (2001) Sondajele de opinie – Mod de utilizare. Alegerile 2000. 
Prezentare şi analiză, Ed. Paidea, p.38. 
12 Evaluarea nevoilor si resurselor existente, CURS-SA, p.15 (contract 
RO.004.02.01/C1). 
13 Raport cu privire la integritatea şi transparenţa administraţiei publice locale, 
Asociaţia Pro Democraţia, Transparency International, transFORMA, 
septembrie 2004, p.18 
14 Vlăsceanu, L. (coord.) (2002) Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Polirom, p 399. 
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prin numărul redus de ore şi prin importanţa redusă acordată de 
profesori, elevi şi părinţi, care identifică asemănări cu disciplinele de 
îndoctrinare politică din perioada comunistă. Plasarea educaţiei 
civice ca disciplină obligatorie în clasele III, IV, VII şi VIII nu oferă o 
continuitate în formarea competenţelor şi a atitudinilor specifice 
cetăţeniei democratice. Mai mult, aceasta lipseşte ca disciplină 
obligatorie în învăţământul liceal, când tinerii sunt foarte aproape de 
preluarea formală a rolurilor şi responsabilităţilor cetăţeneşti.  
 
Pe de altă parte, supraîncărcarea programelor şcolare şi maniera 
tradiţională de predare perpetuează acumularea de informaţii, în 
detrimentul formării de capacităţi acţionale şi de judecăţi de valoare, 
„riscându-se neasimilarea informaţiilor sau transmiterea acestora 
într-o formă facilă”15.  
 
Alte cauze ale impactului redus al educaţiei civice decurg din 
formarea ineficientă a cadrelor didactice care predau „Cultura 
civică”, acestea având diferite specializări, iar nivelul de pregătire 
didactică fiind variabil.  
 
Educaţia civică nu înseamnă doar educaţie politică, juridică, 
interculturală etc., ci transcende limitele unor discipline, pentru a 
contribui la dezvoltarea unei concepţii despre lume şi a unei 
identităţi civice concordante cu valorile perene ale umanităţii. Nu 
înseamnă numai a învăţa despre, ci înseamnă a reflecta asupra şi a te 
raporta într-un anumit mod la societate (a-ţi găsi locul, a stabili 
raportul cu tine, cu ceilalţi, cu natura). Deşi curriculum-ul 
promovează o abordare pedagogică modernă, centrarea pe elev, 
dezvoltarea competenţelor cheie, implicarea cadrelor didactice şi a 
elevilor în procesul de predare-învăţare etc., la nivelul practicii 
didactice predomină metodele tradiţionale de predare a educaţiei 
civice, bazate pe memorarea de informaţii transmise de profesor. 
Acest demers este mai facil, date fiind şi dificultăţile de evaluare a 
finalităţilor educaţiei civice: capacităţile civice, atitudinile şi valorile 
sunt dificil de evaluat, în comparaţie cu cunoştinţele. 

 
15 idem, p.399. 
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Învăţarea cetăţeniei nu  se poate reduce doar la orele de educaţie/ 
cultură civică, ci trebuie realizată într-o manieră integrată, inclusiv 
prin teme cross-curriculare şi prin climatul socio-educativ al şcolii. 
Cultura organizaţională a instituţiilor de învăţământ a evoluat în 
direcţia mecanismelor şi practicilor democratice, prin reglementări 
formale (curriculum-ul naţional, regulamentul de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de învăţământ, metodologia inspecţiei 
şcolare etc.) şi prin adaptarea la noul model socio-cultural şi politic. 
Schimbarea mentalităţilor şi a practicilor educaţionale necesită un 
timp îndelungat, pentru a dezvolta actorilor implicaţi noi 
competenţe de comunicare, cooperare, de management participativ. 
Implicarea elevilor în managementul clasei şi al şcolii reprezintă un 
deziderat şi, în unele cazuri, o realitate, beneficiind de un cadru legal 
favorabil. La nivel naţional, o strategie coerentă pentru ameliorarea 
culturii organizaţionale şi afirmarea principiilor democraţiei ca 
repere în structurarea ofertei educative şi în gestionarea activităţilor 
curente ale şcolii ar putea aduce un salt calitativ semnificativ.   

 
În acest context, ghidul de faţă, elaborat pe baza experienţei 
acumulate în cadrul proiectului "Participarea elevilor - un mod de a 
trăi democraţia", îşi propune să devină un instrument de promovare 
a participării elevilor la viaţa şcolii şi a comunităţii. Am pornit de la 
premisa că participarea nu se poate învăţa citind, ascultând sau 
memorând norme şi reguli, ci exersând, greşind,  trăind! 
 



 
C a p i t o l u l  2

 
 
 
 
 
 

P a r t i c i p a r e a  e l e v i l o r .  

C o n c e p t e ,  f o r m e ,  s t r u c t u r i  
 
 
 
 
 
 

"Un individ învaţă să participe participând efectiv, 
mai degrabă decât prin a învăţa despre participare" 

(Karen O’Shea). 
 
 
 
Prin interacţiunea cu adulţii, tinerii îşi formează capacităţi de 
comunicare, de organizare a activităţilor, de anticipare a 
consecinţelor acţiunilor lor.  
 
 
Ce înseamnă participarea? 
 
Participarea se referă la "posibilitatea fiecărei persoane de a avea 
locul său în societate şi de a contribui la dezvoltarea acesteia, la 
diferite niveluri. Participarea este un element crucial pentru 
stabilitatea democratică, în care oamenii se implică în luarea 
deciziilor - un drept fundamental al fiecărei persoane. (...) 
Participarea la viaţa comunităţii, la toate nivelurile,  depinde de 
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disponibilitatea şi de capacităţile persoanelor de a se implica alături 
de ceilalţi (...)"16. (Karen O’Shea)  
 
Participarea înseamnă implicare în adoptarea deciziilor care privesc 
individul şi/sau comunitatea din care face parte. Prin participare, 
tinerii îşi dezvoltă respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, capacitatea 
de ascultare a opiniilor celorlalţi, competenţele decizionale şi spiritul 
de responsabilitate. Rolul profesorului este acela de a facilita, de a 
“sprijini” participarea tinerilor în procesul de învăţare. În şcoală, 
regulamentul intern, orarul şi curriculum-ul pot determina măsura 
în care este realizabil idealul participării, iar activităţile trebuie 
adaptate condiţiilor concrete17. 
 
Pe fondul deficitului democratic al societăţilor, reflectat prin apatia 
cetăţenilor, participarea scăzută la viaţa comunităţii, lipsa de interes 
pentru viaţa politică, rata scăzută a participării la vot şi lipsa de 
încredere în instituţiile statului, se vorbeşte din ce în ce mai mult 
despre învăţarea participării încă din perioada şcolii. În lucrarea sa 
privind participarea elevilor, K. Duerr invocă o sintagmă devenită 
celebră: "Democraţia începe în şcoală"18. Şcoala nu este însă unica 
instituţie care să-i familiarizeze pe elevi cu viitoarele roluri specifice 
cetăţeniei active. Familia, comunitatea locală, societatea civilă sunt 
parteneri indispensabili ai şcolii în acest proces. 
 
 
 
"Învăţarea democraţiei trebuie să înceapă din învăţământul primar, 
cu noţiunea democraţiei ca un mod de viaţă, altfel democraţia – ca 
formă de guvernare – va rămâne un concept gol, suspendat "în aer". 
(...) Elevii trebuie aibă într-o primă fază o înţelegere a democraţiei ca 

                                                      
16 Karen O’Shea, A glossary of terms for education for democratic citizenship. 
Developing a shared understanding, Consiliul Europei, Pachetul de educaţie 
pentru cetăţenie democratică, 2003. 
17 Conform "Compass- A Manual on Human Rights Education with Young 
People", Consiliul Europei, 2002. 
18 K. Duerr, The school - a Democratic Learning Community. The All-European 
Study on Pupils Participation in School, Consiliul Europei, 2004, p. 17. 
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mod de viaţă, care poate fi extinsă treptat şi dezvoltată prin 
înţelegerea democraţiei ca tip de societate şi, în final, ca formă de 
guvernare".  
 

Himmelmann, G., Demokratie-Lernen als Lebens-, Gesellschafts- und Herrs-
chaftsform. Ein Lehrund Studienbuch, Schwalbach/Ts. 2001, p. 267, citat de Duerr, 

K., The school - a Democratic Learning Community. The All-European Study on 
Pupils Participation in School, Consiliul Europei, 2004, p. 18. 

 
 
Putem extrapola afirmaţia lui Himmelmann la nivelul participării. 
Participarea începe cu comportamente relativ simple, care ţin de 
modul de viaţă al fiecăruia – profesor sau elev. Treptat, ea devine o 
caracteristică a culturii şcolii şi a comunităţii locale. 
 
 
În ce se reflectă participarea? 
 
Pentru a transpune conceptul "participare" în comportamente 
concrete, am recurs la schema de mai jos, care semnifică "paşii 
participării". Fără ca ordinea paşilor să fie rigidă şi universal 
valabilă, ei recomandă totuşi un anumit parcurs al 
comportamentelor. Înainte să acţionezi, cauţi informaţii, reflectezi, te 
consulţi. Se evită astfel comportamentele nefundamentate pe idei şi 
pe atitudini clare. 
 



 
Schema 1. Elemente ale participării  

            5 
             
         4   
            
      3    
          
   2     
        

1      
      

     
     

Informare 
 
Elevii: 
citesc; 
caută informaţii; 
sunt la curent cu 
ce se întâmplă în 
şcoală, comuni-
tate, ţară; 
întreabă; 
ascultă! 

  

Reflecţie 
 
Elevii: 
filtrează informaţia;  
analizează ce este 
"bun" sau "rău", 
care informaţii sunt 
"credibile", din ce 
surse provin etc.; 
analizează 
posibilităţile; 
estimează 
consecinţele unei 
acţiuni! 

 

Adoptarea unor 
atitudini 

 
Elevii: 
adoptă o anu-
mită atitudine 
faţă de anumite 
evenimente sau 
fapte; 
îşi exprimă 
punctul de 
vedere; 
argumentează; 
explică! 

 

Dialog şi decizie 
 
Elevii: 
discută cu cei din 
jur; 
argumentează 
opiniile; 
ascultă ce au şi 
ceilalţi de spus; 
respectă punctul de 
vedere al celorlalţi 
şi dreptul lor la 
opinie; 
îşi asumă 
responsabilităţi;  
nu stau deoparte 
când se iau decizii; 
conştientizează 
propriile 
responsabilităţi! 

 

Acţiune 
 
Elevii: 
propun soluţii; 
iniţiază acţiuni; 
îi implică şi pe 
ceilalţi; îi ajută pe 
cei din jur; 
se alătură 
acţiunilor 
colegilor, atunci 
când sunt de 
acord cu scopul 
acestora şi cu 
modul lor de 
desfăşurare! 
Acţiunea începe 
cu lucrurile "mici": 
respect, solida-
ritate, sinceritate, 
responsabilitate 
etc. 

 



 
 
 
 

2.1. Cadrul legal privind participarea elevilor 

 
 
 
 
Cadrul general al participării elevilor este conturat de prevederile 
Constituţiei României (1991) şi ale Legii învăţământului. Constituţia 
menţionează ca valori supreme „demnitatea omului, drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, 
dreptatea şi pluralismul politic” (art.3).  
 
Constituţia României stipulează: 

• egalitatea dintre cetăţeni (art. 16); 
• libertatea conştiinţei, libertatea religioasă şi libertatea de 

exprimare (art. 29 şi 30); 
• dreptul la educaţie (art. 32); 
• dreptul la asociere (art.40); 
• dreptul la identitate şi la oportunităţi egale (art. 6); 
• protecţia cetăţenilor împotriva oricăror forme de 

discriminare (art. 42).  
 
Legea învăţământului, adoptată în 1995 şi completată succesiv, 
prevede accesul egal al cetăţenilor la toate formele şi nivelurile de 
educaţie, indiferent de statutul socio-economic, de rasă, gen, 
naţionalitate, orientare politică sau religioasă, precum şi promovarea 
principiilor educaţiei democratice şi pluralismul în educaţie, în 
beneficiul cetăţenilor şi al statului. 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţă-
mânt preuniversitar, publicat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 
2005, cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de învăţământ din România.  
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Art.3. În România, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate 
nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi 
materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică 
sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare 
sau o segregare. 
Art.4. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de învăţământ de pe teritoriul ţării. Sprijinul acordat de 
stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de 
învăţământ. 
Art.5. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de 
învăţământ se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale 
a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile 
copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale. 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 
 a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Capitolul I, Dispoziţii generale 

 
 
Regulamentul stabileşte drepturile şi responsabilităţile elevilor. 
Capitolul VII cuprinde secţiuni referitoare la:  

• dobândirea calităţii de elev (Secţiunea 1),  
• exercitarea calităţii de elev (Secţiunea a 2-a),  
• drepturile elevilor (Secţiunea a 3-a), 
• îndatoririle elevilor (Secţiunea a 4-a) 
• recompensarea elevilor (Secţiunea a 5-a), 
• sancţiunile aplicate elevilor (Secţiunea a 6-a). 

 
 
 
Drepturile elevilor  
 
Art.97. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate 
drepturile constituţionale. Elevii din învăţământul de stat şi particular 
acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de 
elev. 
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(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza 
demnitatea sau personalitatea elevilor. 
Art.98. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ 
gratuit. 
2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi 
financiar pentru studii, acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină 
material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune 
la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie 
materială precară. 
(3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale 
unităţilor de învăţământ de stat. 
Art.101. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie 
evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite 
obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine 
civică exemplară. 
Art.102. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale 
şcolare. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar 
superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau 
mai mic decât salariul minim brut pe economie. 
Art.105. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se 
constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă. 
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat 
de conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului 
intern. 
 (3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-
a – a XII-a/ a XIII-a sau din învăţământul postliceal, pentru a participa la 
şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 
Art.108. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, 
libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, 
este garantată. 
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează 
siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi 
libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale 
regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, directorul va 
suspenda editarea şi difuzarea acestora. 
 

Selecţie din drepturile menţionate în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

Capitolul VII, Secţiunea a3-a 
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Îndatoririle elevilor  
 
Art.110. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a 
frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi 
de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 
Art.111. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută 
decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei. 
Art.112. Este interzis elevilor: 
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, 
foi matricole etc.; 
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 
c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, 
prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi 
integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al 
examenelor şi al concursurilor; 
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi 
provocatoare; 
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în 
comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de 
învăţământ. 
Art.113. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l 
prezinte profesorilor/ învăţătorilor pentru consemnarea notelor, 
precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. 
Art.114. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să 
utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în 
stare bună, la sfârşitul anului şcolar. 
 

Selecţie din îndatoririle menţionate în Regulamentul de organizare şi  
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,  

Capitolul VII, Secţiunea a 4-a 
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Hotărâri de guvern sau ordine ale ministrului educaţiei 
 
 

• Legea nr. 48/2002 privind prevenirea si sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare se referă la garantarea dreptului la 
educaţie şi formare profesională şi la asigurarea egalităţii de 
şanse; 

• Hotărârea de Guvern nr 972/1995 privind aprobarea 
planului Naţional de Acţiune în favoarea copilului - se referă 
la implementarea Convenţiei cu privire la drepturile 
copilului; 

• Pachetul legislativ privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, aprobat de Guvern în şedinţa din 11 
martie 2004. Cuprinde reglementări necesare pentru 
realizarea reformei în domeniul protecţiei copilului şi 
promovării drepturilor copilului şi asigură alinierea 
legislaţiei interne la normele comunitare. 

• Hotărârea nr. 859/1995 privind acordarea de burse şi alte 
facilităţi financiare şi materiale pentru copiii, elevii, studenţii 
şi cursanţi in din învăţământul de stat. 

• Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale. 

• Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor 
din mediul rural   

 
 
Regulamente de organizare şi funcţionare a unor structuri 
ale elevilor, la nivel local, judeţean sau naţional 
 
Pornind de la "Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar", elaborat de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, fiecare şcoală îşi defineşte propriul 
regulament de organizare şi de funcţionare. La nivelul fiecărei şcoli, 
este creat un Consiliu al elevilor, care îşi poate defini propriul 
regulament.  
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Participarea elevilor prin reprezentanţi se realizează la diferite 
niveluri: 

• la nivelul clasei - Consiliul clasei; 
• la nivelul şcolii - Consiliul elevilor; 
• la nivel local - Consiliul local al elevilor; 
• la nivelul judeţului - Consiliul judeţean al elevilor; 
• la nivel naţional - Consiliul naţional al elevilor. 
 

Consiliile elevilor depăşesc sfera unităţii de învăţământ şi sunt 
reprezentate la niveluri la largi de asociere. De exemplu, la nivel 
judeţean, funcţionează consilii ale elevilor, care urmăresc să faciliteze 
participarea elevilor la adoptarea deciziilor la nivelul judeţului. 
Consiliile judeţene ale elevilor se întrunesc semestrial sau ori de câte 
ori este necesar. Tematica întâlnirilor este legată de activitatea 
instructiv-educativă curriculară şi extracurriculară, de îmbunătăţirea 
condiţiilor de studiu ale elevilor şi de organizarea unor activităţi cu 
caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, de alte activităţi care 
sunt de competenţa şcolii. Ele pot propune recompense pentru elevii 
cu rezultate deosebite şi responsabiliza colectivele şcolare în acţiunile 
organizate împreună cu partenerii educaţionali. 
 
Extrase din proiectul de regulament al Consiliului Judeţean al 
Elevilor, Dolj 
 
Art. 2. Consiliul Judeţean al Elevilor este alcătuit din reprezentanţii 
unităţilor de învăţământ  din judeţ şi cadrul didactic care îndepli-
neşte funcţia de inspector pentru consiliere/ activităţi educative  
formale şi nonformale, care va avea rolul de coordonator. 
Dintre membrii săi, Consiliul va alege un Birou format din elevii care 
să îndeplinească următoarele funcţii: Preşedintele, 2 Vicepreşedinţi, 2 
Secretari şi 4 membri activi pe toată durata unui an şcolar. Dacă 
preşedintele Consiliului elevilor nu îşi îndeplineşte atribuţiile, acesta 
va fi schimbat după un semestru şcolar, la propunerea membrilor 
Biroului şi cu votul majorităţii membrilor C.J.E. 
Art. 3. Consiliul Judeţean al Elevilor face propuneri pentru delegatul  
elevilor şi supleantul său în Consiliul Naţional al Elevilor. 
Art. 4. Fiecare unitate de învăţământ liceal îşi va alege reprezentantul 
în Consiliul Judeţean al Elevilor în primele două săptămâni  de la 
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începutul fiecărui an şcolar. Unităţile de învăţământ gimnazial vor fi 
reprezentante în C.J.E. la nivel zonal. 
Art. 11. Membrii C.J.E. au datoria de a prezenta  problemele specifice 
procesului instructive – educativ cu care se confruntă colectivele de 
elevi din care fac parte şi vor raporta Consiliilor din unităţile de 
învăţământ pe care la reprezintă discuţiile purtate referitor la 
chestiunile în cauză. 
Art. 14. Preşedintele Consiliului are datoria de a asigura 
desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi 
respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare. 
 

Sursa: Proiectul de Regulament 
al Consiliului Judeţean al Elevilor din  judeţul Dolj 

 
 
Curriculum-ul naţional 
 
Curriculum-ul naţional oferă recomandări pentru organizarea 
activităţilor de predare-învăţare, menite a promova implicarea 
elevilor în acest proces. Astfel, se alocă spaţiu unui segment de 
curriculum la decizia şcolii, care ar trebui să răspundă atât 
intereselor şi nevoilor elevilor, cât şi specificului local. Alte 
recomandări se referă la: 

• flexibilizarea ofertei didactice; 
• individualizarea parcursului de formare; 
• stilurile şi ritmurile diferite de învăţare ale elevilor; 
• învăţarea înseamnă explorare, efort individual şi auto-

disciplină; 
• învăţarea trebuie să pornească de la aspecte relevante pentru 

dezvoltarea elevilor şi  pentru integrarea lor în viaţa socială. 
 
Racordarea la cadrul legislativ internaţional 
 
România este semnatară a instrumentelor legale ale Consiliului 
Europei, ale OSCE şi ale Naţiunilor Unite, în ceea ce priveşte 
drepturile omului, drepturile minorităţilor, ale copilului, dreptul la 
educaţie, protecţia împotriva oricăror forme de discriminare. 
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Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la 
Drepturile Copilului 
 
Unul dintre documentele internaţionale principale care garantează 
participarea elevilor (copiilor) este Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, adoptată la 20 
noiembrie 1989. În preambulul acestei Convenţii se stipulează că „un 
copil trebuie să fie pe deplin pregătit să trăiască independent în societate”. 
Articolul 12 al Convenţiei este dedicat cadrului general de 
participare a copiilor în situaţiile de interes pentru aceştia. Astfel, 
„statele părţi vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-şi 
exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte, opiniile 
copilului urmând să fie luate în considerare ţinându-se seama de vârsta sa 
şi de gradul său de maturitate”.   
Articolul 29 al Convenţiei este dedicat domeniului educaţional. 
Potrivit acestuia, educaţia copiilor trebuie să urmărească:     

• dezvoltarea plenară a personalităţii, a înclinaţiilor şi a 
aptitudinilor mentale şi fizice ale copilului; 

• cultivarea respectului pentru drepturile omului şi pentru 
libertăţile fundamentale; 

• educarea în spiritul respectului faţă de părinţii săi, faţă de 
limba sa, de identitatea şi de valorile sale culturale, faţă de 
valorile naţionale ale ţării în care acesta locuieşte, ale ţării de 
origine, precum şi faţă de civilizaţii diferite de a sa; 

• pregătirea copilului astfel ca acesta să îşi asume 
responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, într-un spirit 
de înţelegere, de pace, de toleranţă, de egalitate între sexe şi 
de prietenie între toate popoarele şi grupurile etnice, 
naţionale şi religioase, şi cu persoanele de origine autohtonă; 

• educarea în spiritul respectului faţă de mediul natural. 
Toate aceste finalităţi nu pot fi realizate decât prin crearea unui 
cadru de cooperare şi de participare activă a elevilor. Totodată, 
participarea trebuie să fie voluntară şi responsabilă.  Convenţia a fost 
ratificată de România prin Legea 18/1990. Ulterior, au fost ratificate 
şi Protocoalele facultative ale acestei Convenţii, precum şi o formă 
republicată a acesteia în 2001. Astfel, textul Convenţiei face parte din 
dreptul intern.  
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Carta Europeană a participării tinerilor la viaţa comunităţilor 
locale şi regionale 
 
Carta este un document cu vocaţie europeană, elaborat de înşişi 
beneficiarii săi, adică de tineri. Actualul text al Cartei este revizuit şi 
face parte din Recomandarea 128 a Congresului Puterii Locale şi 
Regionale din Europa, din 21 mai 2003. Această problematică este 
abordată tangenţial şi în alte documente de recomandare ale 
instituţiilor europene (a se vedea Rec [2001] 19 a Comitetului 
Miniştrilor a Consiliului Europei). Istoricul acestui document 
demonstrează capacitatea tinerilor europeni de a participa la 
procesul decizional şi de a influenţa aplicarea corectă şi echitabilă a 
prevederilor care îi privesc în mod direct. Carta este 
neconvenţională, adică nu este un document obligatoriu şi nu 
necesită o ratificare din partea instituţiilor legislative ale statelor care 
o aplică. Între timp, a devenit un document valoros la nivelul 
Consiliul Europei şi altor instituţii ale Uniunii Europene (Comisia 
Europeană, Parlamentul European ş.a.), în ceea ce priveşte 
elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor de tineret. Pentru 
elevi, Carta este importantă deoarece textul acesteia cuprinde referiri 
exprese la modul de cooperare dintre şcoală şi elevi. Acest document 
este structurat în trei părţi distincte:  

I. Politici sectoriale – se referă la principalele politici şi 
acţiuni ale instituţiilor adresate tinerilor: educaţie, 
sănătate, cultură, angajare, egalitate ş.a.;  

II. Instrumente de participare – specifică modalităţile prin 
care tinerii să poată participa activ şi responsabil la viaţa 
comunităţilor: informare, instruire, asistenţă logistică şi 
financiară etc.; 

III. Participare instituţională – precizează formele prin care 
tinerii se pot asocia în vederea participării active şi 
responsabile la viaţa comunităţilor şi a instituţiilor din 
care fac parte (consilii, forumuri, parlamente ş.a.).          

Preambulul Cartei stipulează că: „participarea activă a tinerilor la 
deciziile şi acţiunile la nivel local şi regional este esenţială, dacă ne dorim 
edificarea unor societăţi mai democratice, mai solidare şi mai prospere”.  
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Potrivit punctului 1.4 din Titlul I al Cartei, instituţia şcolară este 
văzută ca un mediu în care „tinerii petrec o mare parte din viaţa lor şi 
unde respectă un program educativ oficial, dar de asemenea, este şi un loc 
unde îşi formează în mare parte opiniile şi concepţiile despre viaţă”. Tot în 
acest context, este nevoie ca „tinerii să se familiarizeze cu participarea şi 
democraţia în timpul şcolii şi să beneficieze de cursuri bine documentate 
despre democraţie, participare şi cetăţenie”. De asemenea, se precizează 
că şcoala este „locul unde tinerii trăiesc experienţa democraţiei în acţiune 
şi unde este susţinută, încurajată şi considerată a fi utilă participarea lor la 
luarea deciziilor”.    
Prin urmare, chiar dacă Carta are un caracter voluntar de aplicare, ea 
poate fi un instrument pentru elevi, pe de o parte, şi pentru 
instituţiile de învăţământ, pe de altă parte, astfel ca ambele părţi să 
participe activ şi calitativ la procesul educaţional.        
 
 
Instrumente aplicative pentru cadrele didactice. Portofoliul 
European pentru lucrătorii de tineret şi tinerii lideri care lucrează 
în cadrul educaţiei non-formale 
 

La nivel european, Consiliul Europei a 
elaborat, în variantă preliminară, Portofoliul 
European pentru lucrătorii de tineret şi 
pentru tinerii lideri care lucrează în cadrul 
educaţiei non-formale. Acest portofoliu 
evaluează experienţa Consiliului Europei în 
ceea ce priveşte activitatea în domeniul 
tineretului şi al educaţiei non-formale. 
Portofoliul este un rezultat al Recomandării 
Nr. 8 din 2003, adoptate de Comitetul de 
Miniştri al Consiliului Europei privind 
recunoaşterea educaţiei nonformale de către 

statele membre. Prin acest document, se doreşte acordarea unui 
răspuns la necesităţile şi cerinţele actuale în ceea ce priveşte politicile 
europene de tineret şi de educaţie  (mai ales cea nonformală), 
implicarea structurilor societăţii civile de tineret în procesul 
decizional etc. Portofoliul pune accent pe cetăţenia activă şi pe 
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participarea tinerilor. Oferă detalii privind rolurile, responsabilită-
ţile, competenţele şi calităţile persoanelor care lucrează cu tinerii. 
Portofoliul poate fi utilizat şi de instituţiile de învăţământ pre-
universitar deoarece, atât principiile şi obiectivele, cât şi metodele de 
implementare a acestuia, se adresează implicit şi şcolilor. În 
accepţiunea noastră, un profesor este şi un facilitator pentru 
activităţile de tineret. Această specificare se referă mai ales la cei care 
participă în mod direct la activităţile extracurriculare cu elevii. 
Astfel, comunitatea şcolară nu este numai un mediu de predare-
învăţare, ci şi un cadru participativ, care interacţionează cu 
necesităţile şi aspiraţiile comunităţii locale. În acest sens, utilizând 
Portofoliul, un cadru didactic îşi poate identifica şi evalua propriile 
competenţe, poate analiza şi compara competenţele personale cu ale 
altor cadre didactice şi poate stabili anumite scopuri de educaţie şi 
dezvoltare personală. Portofoliul poate fi utilizat şi de elevii care 
sunt liderii iniţiativelor şi activităţilor din comunitatea şcolii.  
În momentul editării acestui ghid Portofoliul se afla în proces de 
discuţie publică (aprilie–iulie 2006) şi de aplicare-pilot. Însă, până în 
2007, el va fi completat şi definitivat pentru a  deveni un instrument 
oficial în activităţile cu tinerii. 
 
 
 

2.2. Structuri şi forme de participare a elevilor 

 
 

 
Elevii au dreptul să participe! 

 
 
Analiza prevederilor legale privind participarea elevilor relevă un 
cadru favorabil, stabilind principiile generale şi valorile care stau la 
baza sistemelor de educaţie. Există un consens al abordărilor 
moderne ale educaţiei pentru cetăţenie privind consecinţele pozitive 
ale participării, la nivelul elevilor şi al şcolii, ca instituţie.  
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Stimularea participării este strâns legată de dezvoltarea unei culturi 
democratice la nivelul şcolii şi la nivelul comunităţii, prin: 
- promovarea egalităţii dintre persoane, atât în ceea ce priveşte 

drepturile, cât şi responsabilităţile; 
- respectarea drepturilor şi a demnităţii fiecăruia, fără nici un fel 

de discriminare; 
- asigurarea libertăţii de exprimare şi valorizarea fiecărei 

persoane; 
- soluţionarea conflictelor prin dialog şi negociere; 
- "practicarea dialogului, a negocierii, a cooperării şi realizarea 

consensului în situaţii cotidiene (fumatul în şcoală, 
punctualitatea, fondurile pentru autobuzul şcolii, alegerea în 
consiliile şcolare, muzica în şcoală, raportul elev-profesor, 
disciplina în curtea şcolii etc.)"19;  

- "încurajarea muncii în echipă şi a învăţării prin cooperare 
precum şi a unei atmosfere amicale şi neautoritare de lucru în 
clasă"20; 

- stimularea preocupării pentru interesul comun, pentru 
bunăstarea comună şi a calităţii de membru, a sentimentului de 
apartenenţă; 

- încurajarea cooperării şi a asumării responsabilităţilor; 
stimularea parteneriatelor la diferite niveluri (local, regional, 
naţional sau internaţional); 

- conştientizarea prejudecăţilor şi prevenirea discriminării şi a 
marginalizării indivizilor sau a grupurilor. 

 
 

 
Elevii doresc să participe! 

 
 
Participarea elevilor la viaţa şcolii şi a comunităţii nu trebuie 
înţeleasă ca referindu-se exclusiv la activităţile extracurriculare sau 
exclusiv la luarea deciziilor. Participarea se realizează prin:  

                                                      
19 Bîrzea, C., Educaţia pentru cetăţenie democratică. O perspectivă a învăţării 
permanente, Consiliul Europei, 2000, p. 46. 
20 idem 
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informare, reflecţie, adoptarea unei poziţii faţă de o situaţie sau faţă 
de o opinie, consultare, cooperare, iniţierea unor acţiuni, participare 
la decizie. Toate aceste faţete ale participării se pot manifesta la nivel 
individual şi/sau la nivel colectiv.  În funcţie de modul în care 
fiecare elev este implicat, distingem între: 
- participare directă, atunci când fiecare are posibilitatea 

implicării directe şi comunicării propriului punct de vedere: 
grupuri de iniţiativă, discuţii de grup în consiliile elevilor sau 
alte structuri etc.; 

- participare indirectă sau prin reprezentanţi, atunci când elevii 
sunt reprezentaţi de un membru ales sau de o delegaţie. 

 
 
 

 
Patru modele de participare politică 

 
 integrarea tinerilor în procesele de luare a deciziilor 

politice: consilii municipale ale tineretului, forumuri ale 
tineretului, parlamente ale tineretului, audienţe pentru 
tineri; 

 participare orientată spre acţiune: strângerea de 
semnături, demonstraţii, angajare activă în grupurile de 
protecţie a mediului înconjurător sau a animalelor, 
opoziţie politică, pichetare, campanii de informare; 

 iniţiative asociative: organizaţii de tineret, cluburi, centre 
ale tineretului, asociaţii sportive; 

 alte asociaţii pentru petrecerea timpului liber: munca 
pentru tinerii angajaţi şi studenţi, avocaţi ai poporului, 
susţinători ai copiilor şi ai tinerilor, comisari pentru copii. 

 
Sursa : B. Riepl, H. Wintersberger, Spre o tipologie a participării politice 

a tinerilor . În : Participarea politică a tinerilor sub vârsta electivă. 
Strasbourg.,Centrul European, 1999, pp.227-231, citat de Bîrzea, C. 

Educaţia pentru cetăţenie democratică. O perspectivă a învăţării 
permanente, Consiliul Europei, 2000, p. 63 
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Conţinutul participării include:  
- aspecte legate de organizarea şi funcţionarea clasei sau a şcolii -  

stabilirea normelor de organizare a clasei/ şcolii, stabilirea 
normelor care guvernează relaţia dintre colegi, relaţia profesor-
elev, proiecte, regulamentul intern etc. 

- aspecte legate de rezolvarea conflictelor;  
- aspecte privind relaţia cu comunitatea locală; alte parteneriate 

ale şcolii cu instituţii sau cu persoane; 
- respectarea drepturilor fiecăruia, a nevoilor şi intereselor elevilor; 
- curriculum-ul şcolar şi evaluarea, în special curriculum-ul la 

decizia şcolii;  
- activităţi extraşcolare; 
- ajutorarea unor membri ai comunităţii şcolare; ş.a. 
 
 
O tipologie a formelor de participare a elevilor în şcoală şi 
comunitate21

 
1. Structuri participative 

- Consiliul elevilor22, la nivelul clasei, al şcolii, al judeţului 
şi al ţării;23 

- Birou de presă 
- Purtător de cuvânt (al clasei, al şcolii sau al Consiliului 

elevilor);  
2. Participarea elevilor în procesul de predare-învăţare 

- oferta curriculară - stabilirea disciplinelor opţionale; 
- proiecte ale clasei; 
- metode interactive,  etc.; 

3. Activităţi extraşcolare 
- festivităţi; 

 
21 Adaptat după Karlheinz Duerr, The School - a Democratic Learning 
Community. The All-European Study on Pupils Participation in school, Consiliul 
Europei, 2004 
22 Consilii sau alte forme de organizare a elevilor au fost realizate şi la 
nivelul autorităţilor locale sau judeţene: de ex., Consiliul local al elevilor, 
funcţionând pe lângă consiliile locale, Primarul elevilor etc. 
23 Astfel de organizaţii ale elevilor sunt întâlnite sub diferite denumiri: 
consiliul elevilor, parlamentul elevilor, guvernul elevilor etc. 
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- proiecte şcolare; 
- parteneriate cu alte şcoli, acţiuni şi proiecte comune; 
- competiţii şcolare etc.; 

4. Participare la viaţa comunităţii 
- proiecte de participare a elevilor la viaţa comunităţii; 
- campanii de informare şi de educaţie a populaţiei; 
- acţiuni ecologice; 
- festivităţi; 
- voluntariat; 
- ajutorarea elevilor sau a persoanelor aflate în situaţii 

dificile; etc. 
 
 
Consiliile elevilor 
 
Consiliile elevilor reprezintă cea mai răspândită structură de 
participare a elevilor în şcolile din ţara noastră, înfiinţarea lor fiind 
impusă prin reglementări centrale24.  
 

 
Art.105. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se 
constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare 
clasă. 
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament 
propriu, avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi care este 
anexă a regulamentului intern. 
 (3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din 
clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a sau din învăţământul postliceal, 
pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ. 

 
Selecţie din drepturile menţionate în Regulamentul de organizare 

 şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 Capitolul VII, Secţiunea a3-a 

 
 
                                                      
24 A se vedea Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2005, art. 105. 
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Astfel de forme de participare există şi în alte ţări, cu toate că 
denumirile structurilor pot fi diferite. De exemplu, în Austria, "elevii 
au dreptul la reprezentarea intereselor lor şi la organizarea 
activităţilor  în şcoală, fapt care se realizează prin reprezentanţii 
clasei şi ai şcolii. Aceşti reprezentanţi în Comitetele şcolare au un 
cuvânt de spus în luarea deciziilor asupra măsurilor disciplinare. 
Responsabilităţile lor consultative sunt: 
 

 să-şi exprime punctele de vedere; 
 să informeze asupra tuturor problemelor care îi privesc pe 

elevi; 
 să facă propuneri şi declaraţii; 
 să participe la consiliile profesorale; 
 să structureze predarea în conformitate cu programa 

analitică; 
 să selecteze materialele didactice. 

 
Reprezentanţii clasei şi ai şcolii pot organiza manifestări sau proiecte 
care stimulează educaţia civică prin activităţi nonformale"25. 
 
Consiliul elevilor este  o organizaţie a elevilor, creată pentru a 
reprezenta interesele elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ.  La 
nivelul şcolii, Consiliul elevilor este format din reprezentanţi ai 
fiecărei clase, aleşi în mod democratic. Structura de conducere a unui 
consiliu variază în funcţie de dimensiunea şcolii şi de nevoile 
concrete identificate. De regulă, este condus de un preşedinte, asistat 
de un vicepreşedinte şi un secretar.  
 
Gradul real de funcţionalitate al acestor structuri diferă de la o şcoală 
la alta, în funcţie de angajamentul fiecărei instituţii de învăţământ 
faţă de dezvoltarea unei culturi democratice şi de sprijinire a unei 
participări autentice a elevilor la viaţa şcolii.  

 
25 Participarea elevilor şi a studenţilor. Un rezumat al legislaţiei asupra luării 
deciziilor la nivel liceal şi universitar, Strasbourg, Consiliul Europei, 1995, 
p.6. 
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Un exemplu de practică de calitate în ceea ce priveşte organizarea şi 
funcţionarea Consiliului elevilor este oferit de Colegiul Naţional 
"Emil Racoviţă", din Iaşi (organizare valabilă în 2000). 
 
 
 
Consiliul elevilor. Exemple de practici de succes 
 
 

Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, Iaşi 
 
Consiliul elevilor (C.E.) a elaborat propriul Regulament de 
funcţionare. După primii ani de funcţionare a Consiliului, membrii 
săi au considerat necesară repartizarea sarcinilor şi a 
responsabilităţilor pe “comisii de lucru”. Conform nevoilor 
identificate de elevi, s-a hotărât înfiinţarea următoarelor comisii: 
 

◙ Comisia pentru curriculum şi evaluare 
Atribuţii: consultarea cu conducerea şcolii în elaborarea 
orarului şi a curriculum-ului la decizia şcolii, consultarea 
privind metodele de evaluare 
 
◙ Comisia pentru acţiuni civice  
Atribuţii: elaborarea planului de acţiuni civice în comunitate, 
organizarea acţiunilor civice, evaluarea acestora, încurajarea 
practicilor democratice în şcoală 
Dintre acţiunile civice planificate şi desfăşurate de elevi se 
pot enumera: vizite la case de copii şi la cămine de bătrâni, 
cu ocazia sărbătorilor, pentru a oferi cadouri şi a petrece 
timp împreună cu copiii şi bătrânii; sprijin material acordat 
familiilor defavorizate, acţiuni de protecţie a mediului 
înconjurător (conştientizarea problemelor de mediu, 
realizarea unor pliante de prezentare a surselor de poluare, 
colaborarea elevilor cu autorităţile locale pentru găsirea unor 
soluţii pentru protecţia mediului etc); organizarea alegerilor 
membrilor şi conducerii C.E. etc.  
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◙ Comisia pentru disciplină şcolară 
Atribuţii: analiza situaţiei actuale a disciplinei şcolare, 
identificarea problemelor şi a posibilelor soluţii, gestionarea 
conflictelor elev-elev, elevi-profesor 
 
◙ Comisia pentru strângere de fonduri 
Atribuţii: colectarea de fonduri pentru acţiunile elevilor, 
gestionarea fondurilor  
 
◙ Comisia pentru organizarea Consiliului elevilor din 

clasele V-VIII 
Atribuţii: sprijinirea elevilor de gimnaziu în sprijinirea 
Consiliului Elevilor pentru clasele V-VIII 
 
◙ Biroul de presă 
Atribuţii: redactarea unor comunicate de presă referitoare la 
acţiunile desfăşurate de elevii şi profesorii din şcoală, crearea 
“imaginii şcolii”, redactarea revistei şcolii şi a altor materiale 
informative: pliante, broşuri, afişe, anunţuri etc., 
popularizarea activităţilor organizate de C.E. 

 
 



 
C a p i t o l u l  3

 
 
 
 

P a r t i c i p a r e a  e l e v i l o r  l a  

v i a ţa  ş c o l i i .   

O  a b o r d a r e  i n s t i t u ţ i o n a lă  
 
 
 
 
 
Şcoala nu înseamnă numai ore de curs, note şi teste. Şcoala 
reprezintă locul în care atât elevii cât şi profesorii construiesc un 
mod de a trăi împreună. Ambele categorii de actori petrec mult timp 
din viaţa lor în spaţiul şcolii şi le marchează viaţa inevitabil. 
Contribuţia lor este în egală măsură importantă, chiar dacă statutele 
şi responsabilităţile lor sunt diferite. Însă viaţa şcolii înseamnă mai 
mult decât a preda sau a învăţa ceea ce este cuprins în materiile din 
curriculum. Înseamnă pregătire pentru viaţă.  
Cum se poate realiza acest lucru, strecurându-ne printre cerinţele 
obligatorii ale programelor diverselor discipline?  
 
 

3.1. Şcoala ca o comunitate 

 
Un pas important pe care şcoala trebuie să-l facă este acela de a 
construi înăuntrul ei o adevărată comunitate. Ce semnifică acest 
lucru? Înainte de toate, a împărtăşi aceleaşi valori, a avea aceleaşi 
obiective, a exista o susţinere reciprocă, a respecta munca şi 
posibilităţile fiecăruia, a dori să obţii rezultate cât mai bune care să se 
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reflecte atât în performanţe individuale cât şi la nivelul întregului 
grup de membri ai şcolii şi, poate cel mai important, să existe o 
muncă în comun, la care toţi să participe, atât personalul didactic cât 
şi elevii şi chiar părinţii.  
 
De multe ori auzim şi elevii şi cadrele didactice rostind cuvintele 
«şcoala mea». Dar cât de mult le aparţine şcoala lor? Cât de mult 
simt ei că aparţin unei comunităţi a şcolii? În ce măsură participă cu 
adevărat la reuşitele şcolii, la schimbarea şcolii, la rolul ei într-o 
comunitate mai mare? Răspunsurile se regăsesc în acţiunile 
desfăşurate în comun prin implicarea tuturor, în care fiecare simte că 
a contribuit cu ceva la realizările şcolii.  
 
Încercaţi să vă gândiţi la şcoala dumneavoastră şi să vă răspundeţi în 
ce măsură se poate spune că în interiorul ei s-a construit o adevărată 
comunitate, luând în considerare caracteristicile de mai jos:  
 

- într-o comunitate fiecare membru are dreptul de a-şi 
exprima opinia şi a fi ascultat; 

- fiecare este responsabil pentru reuşita/nereuşita comunităţii 
în diversele activităţi pe care le desfăşoară; 

- fiecare ştie despre fiecare ce probleme are şi cum poate fi 
ajutat pentru a le depăşi; 

- toţi membrii comunităţii se ajută reciproc pentru a rezolva 
diversele lor probleme; 

- rezultatele efortului de grup şi individual sunt cunoscute de 
către întreaga comunitate şi apreciate în raport cu 
posibilităţile şi finalităţile propuse; 

- comunitatea aparţine fiecăruia şi tuturor, sentimentul de 
apartenenţă fiind vizibil prin implicarea membrilor, prin 
contribuţiile lor, prin respectul şi toleranţa exprimată de 
aceştia; 

- toate deciziile sunt luate prin acordul comun al membrilor 
comunităţii. 

 
Toate şcolile au mult mai mulţi elevi decât cadre didactice. Însă cât 
de mult se simte la nivelul implicării în viaţa şcolii participarea 
efectivă a elevilor? Cum este valorificată această resursă, această 

7
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energie? Cât de consecvent şi în ce privinţe? Cât de mult sunt 
stimulate iniţiativa lor, ideile lor pentru realizarea de acţiuni 
comune? Deseori, cadrele didactice sunt cele care preiau iniţiativa, 
preiau conducerea şi organizarea acţiunilor, iar elevii se transformă 
în mare măsură în “executanţi”. Însă în acest mod ei nu simt că ceea 
ce fac le aparţine întru totul, că este produsul dorinţei şi iniţiativei lor 
şi de aceea, deseori, implicarea lor este redusă sau motivaţia pentru 
care participă este în mare măsură extrinsecă. Astfel, ei nu vor simţi 
niciodată că aparţin cu adevărat unei comunităţi a şcolii, decât 
formal, şi în acelaşi mod formal se vor şi implica şi vor respecta 
spaţiul în care învaţă.   
 
Construirea unei comunităţi a şcolii presupune interes pentru 
ceilalţi, pentru opiniile lor, presupune dorinţa de a realiza ceva în 
comun prin contribuţia fiecăruia, a stimula iniţiativa şi a avea 
încredere în posibilitatea fiecăruia de a participa la o acţiune 
colectivă. Acest mod de a gândi este necesar să fie împărtăşit în 
primul rând de cadrele didactice pentru a-l cultiva în rândul elevilor. 
Comportamentul participativ se învaţă, iar şcoala reprezintă cel mai 
potrivit mediu pentru cultivarea acestui tip de comportament. A 
învăţa să îţi pese de comunitatea şcolii este primul pas pentru a 
învăţa să îţi pese de comunitatea mai largă în care trăieşti.  
 
 
 

3.2. Proiectul şcolii – o formă de stimulare şi încurajare 
a participării elevilor 

 
 
Unul din mijloacele prin care se poate stimula sentimentul de 
membru al comunităţii şcolii este realizarea de proiecte ale şcolii. 
Proiectele şcolii pot avea obiective diferite, dar un anumit aspect le 
aseamănă foarte mult. Toate urmăresc să contribuie la îmbunătăţirea 
unuia sau a mai multor aspecte ale vieţii şcolii, mai restrânse sau mai 
complexe, fie din registrul educaţiei formale (ex: concursuri pe 
discipline, pentru valorificarea competenţelor academice ale 
elevilor), fie al educaţiei nonformale (ex: activităţi de educaţie civică, 
ecologică, activităţi culturale, evenimente artistice, cenacluri, 
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competiţii sportive etc., care urmăresc dezvoltarea registrului 
competenţelor sociale, civice, artistice, sportive etc.).  
 
În ultimul timp, proiectul a devenit o realitate din ce în ce mai 
frecvent întâlnită în practica şcolară. Atât la nivel de şcoală, cât şi la 
nivel de clasă. Dar ce înseamnă un proiect ?  
 
 
Ce este un proiect? 
 
Proiectele sunt definite ca un set de acţiuni planificate pe o durată 
determinată de timp care urmăresc atingerea unor obiective. 
Conform accepţiunii Comisiei Europene (1986), proiectul înseamnă 
“un grup de activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă logică, 
pentru a atinge un set de obiective prestabilite”.  
 
În sens didactic, proiectul este o metodă interdisciplinară de 
învăţare. „Învăţarea bazată pe proiect este o învăţare în profunzime 
în care copiii sunt stăpânii propriei munci, unde li se oferă libertatea 
de alegere dintr-o serie de posibilităţi stabilite de cadru didactic 
împreună cu elevii. Acest tip de învăţare este croită după nevoile şi 
interesele individuale ale fiecărui elev, fapt destul de greu de 
împlinit în toate tipurile de activităţi din programul şcolar”26. 
  
Proiectul şcolii reprezintă o acţiune colectivă pentru un scop comun, 
la care participă cât mai mulţi membri ai şcolii sau chiar toţi, în care 
responsabilităţile sunt împărţite clar în funcţie de disponibilităţile si 
posibilităţile fiecăruia şi care necesită o planificare riguroasă în timp. 
Altfel spus, proiectul şcolii înseamnă “a realiza ceva toţi împreună”. 
 
 
Ce cuprinde un proiect al şcolii? 
 
Există câteva elemente esenţiale pe care trebuie să le avem în vedere 
atunci când dezvoltăm un proiect al şcolii. Iată care sunt acestea:  

 
26 Chard, Sylvia, Teaching in the Digital Age: Project-Based Learning and 
Assessment Videocassette, The George Lucas Foundation, 2002. 
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1. Scopuri şi obiective: acestea trebuie să fie o reflecţie a 

nevoilor şcolii exprimate de către membrii acesteia. Ele pot 
viza fie viaţa internă a şcolii, fie acţiuni necesare comunităţii 
în care şcoala funcţionează.  

 
2. Beneficiari/ populaţie-ţintă: proiectul este destinat unei 

anumite categorii de actori, fie elevii, cadrele didactice, 
părinţii, fie persoane din comunitate sau comunitatea în 
ansamblu. Proiectul se realizează pentru a beneficia cineva 
de acţiunile şi rezultatele lui şi în funcţie de categoria de 
beneficiari sunt proiectate anumite tipuri de activităţi, sunt 
angrenate anumite resurse şi realizate anumite parteneriate, 
dacă acestea sunt necesare pentru reuşita proiectului.  

 
3. Activităţi: obiectivele proiectului sunt strâns corelate cu 

activităţile, acestea din urmă fiind expresia operaţională a 
obiectivelor. Fiecare obiectiv poate fi atins prin mai multe 
tipuri de activităţi. Activităţile reprezintă sufletul unui 
proiect. Ele sunt cele care creează situaţiile de lucru în 
comun, mobilizează forţele individuale şi împărtăşirea de 
experienţe comune. Este foarte importantă alocarea de 
responsabilităţi precise în cadrul activităţilor celor care 
participă la realizarea lor.   

 
4. Resurse umane, materiale şi de timp: un bun proiect se 

bazează pe o corelare cât mai adecvată a obiectivelor cu 
activităţile şi cu resursele disponibile. Inventarierea şi 
alocarea resurselor, fie umane, fie materiale, fie de timp 
reprezintă un pas foarte important pentru reuşita unui 
proiect. Orice necorelare între acestea aduce prejudicii sau 
pune în pericol atingerea obiectivelor proiectului. Un proiect 
al şcolii trebuie să ştie ce persoane pot aplica ceea ce 
proiectul îşi propune sau cum pot fi ele implicate pentru a 
reuşi sa obţină rezultatele anticipate, dacă există resurse 
suficiente şi dacă limitele de timp sunt realiste.  
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5. Rezultate dorite/ produse: fiecare obiectiv al proiectului 
conduce spre anumite rezultate aşteptate, dorite. Ele 
reprezintă suportul concret al realizării obiectivelor şi 
totodată un mod de a evalua măsura în care proiectul a 
reuşit.  

 
6. Evaluare/ autoevaluare: orice proiect reprezintă o experienţă 

de învăţare pentru cei care îl realizează, însă pentru aceasta 
este necesar ca el să fie supus evaluării şi autoevaluării. 
Odată conceput, proiectul trebuie să fie însoţit de reperele 
care vor sta la baza evaluării lui, în strânsă corelaţie cu 
obiectivele pe care şi le-a propus, activităţile pe care le-a 
proiectat, resursele investite şi rezultatele obţinute. Totodată 
este necesară şi proiectarea unui mecanism de monitorizare 
a modului de desfăşurare a proiectului, care are rolul 
esenţial de a evita riscul nereuşitei, prin informaţiile privind 
progresul proiectului pe care le furnizează.  

 
Stimularea participării elevilor într-un proiect la şcolii trebuie să se 
bazeze pe câteva premise importante pentru ca implicarea acestora 
să fie una reală: 
 

- proiectul să răspundă unei nevoi conştientizate sau propuse 
de către elevi referitoare la viaţa şcolii sau a comunităţii în 
care trăiesc; 

- conţinutul proiectului să se bazeze pe ideile şi propunerile 
elevilor;  

- elevii să participe de la faza de elaborare a proiectului, până 
la cea de evaluare a lui; 

- relaţia dintre cadre didactice şi elevi să fie una de 
parteneriat, în care cadrele didactice sprijină eforturile 
elevilor de a duce proiectul la bun sfârşit, deleagă 
responsabilităţi către elevi; 

- proiectul să ofere tuturor elevilor oportunităţi egale de 
exprimare şi de participare la activităţile acestuia. 

 
Respectând aceste premise, elevii vor simţi că ideile şi opiniile lor 
sunt importante, vor simţi că sunt capabili ca prin munca lor să 
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schimbe ceva în viaţa şcolii sau a comunităţii, vor considera că sunt 
importanţi prin ceea ce pot să facă şi că părerea lor contează. A 
stimula acest mod al elevilor de a se raporta la spaţiul în care trăiesc 
reprezintă un mare pas spre o autentică atitudine civică.  
Rolul cheie în această ecuaţie revine cadrelor didactice. Ele au rolul 
de a încuraja elevii în a-şi exprima opţiunile, părerile despre diverse 
aspecte ale activităţii şcolii sau despre aspecte ale vieţii comunităţii, a 
le discuta cu aceştia şi a stimula dorinţa acestora de a interveni, de a 
acţiona pentru a contribui la o schimbare în avantajul tuturor.   
 
 
 

3.3. 
Managementul proiectelor şcolii.  
Rolul elevilor în etapele de elaborare,  
implementare şi evaluare a proiectelor 

 
 
Managementul proiectului reprezintă procesul prin care se 
organizează şi se utilizează în mod adecvat resursele proiectului, 
într-o manieră controlată şi structurată, în scopul atingerii unor 
obiective clar definite.  
Într-un proiect de participare a elevilor la viaţa şcolii, este necesară 
asigurarea unui management în care elevii sunt parteneri ai cadrelor 
didactice în conceperea, realizarea şi evaluarea acestuia. Implicarea 
lor în toate etapele proiectului are numeroase avantaje, printre care 
se numără următoarele : 

- învaţă cum se elaborează un proiect;  
- învaţă cum trebuie articulate toate elementele unui proiect 

pentru a asigura reuşita acestuia; 
- învaţă să lucreze împreună cu ceilalţi şi să cunoască 

valenţele muncii în comun; 
- învaţă să îşi asume responsabilităţi şi să înţeleagă 

consecinţele nerespectării lor; 
- au satisfacţia contribuţiei proprii la o acţiune cu impact mai 

mare, fie pentru şcoală, fie pentru comunitate; 
- se simt parteneri ai cadrelor didactice şi capătă încredere în 

forţele proprii ş.a. 
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Există câteva etape importante în elaborarea unui proiect al şcolii. În 
cazul unui proiect de participare a elevilor la viaţa şcolii sau 
comunităţii, cadrele didactice au rolul de a valorifica ideile, opiniile, 
iniţiativele elevilor privind diferite aspecte ale şcolii sau ale 
comunităţii, aspecte care pot fi îmbunătăţite. Vom vedea în ce mod 
poate fi încurajată participarea elevilor în fiecare etapă: 
  
a. Etapa pregătitoare 
 
Aceasta este etapa de elaborare a proiectului, când elevii împreună 
cu cadrele didactice îşi definesc intenţiile şi acţiunile, distribuie 
roluri şi responsabilităţi şi stabilesc termenele de realizare a 
activităţilor.  
 
a.1. Elaborarea proiectului 
 
- motivarea proiectului (identificarea nevoilor, problemelor sau a 

posibilităţilor de dezvoltare): orice proiect trebuie să îşi justifice 
necesitatea realizării lui, el trebuie să se adreseze unei nevoi, 
unei probleme, unei dorinţe de dezvoltare; stimularea 
participării elevilor se poate realiza prin oferirea posibilităţii de 
a-şi exprima opiniile privind problemele, nevoile pe care le 
constată, le conştientizează în spaţiul şcolii sau al comunităţii; 
identificarea acestora de către elevi reprezintă o mod responsabil 
de a se raporta la realitatea care îi înconjoară; acestea pot fi 
inventariate şi ierarhizate în funcţie de complexitate; unele 
probleme necesită eforturi foarte mari, care depăşesc puterea 
unui proiect al şcolii, de aceea una dintre dimensiunile 
importante ale unui proiect de participare a elevilor este aceea de 
a fi realist, de a lua în calcul posibilitatea reală a reuşitei lui.  

 
- stabilirea obiectivelor: obiectivele proiectului nu trebuie să se 

adreseze tuturor problemelor sau nevoilor identificate; elevii pot 
fi încurajaţi să formuleze acele obiective care pot fi atinse în 
primul rând prin participarea lor, cu sprijinul cadrelor didactice, 
al părinţilor şi al altor membri ai comunităţii;  
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- tipuri de activităţi: în formularea tipurilor de activităţi ale 
proiectului, cadrele didactice trebuie să încurajeze cât mai mult 
iniţiativa şi ideile elevilor; doar astfel elevii vor fi motivaţi să 
participe la activităţi, să le ducă la bun sfârşit. Selecţia celor mai 
bune activităţi se va baza pe câteva criterii importante, printre 
care: să conducă la îndeplinirea obiectivelor, să solicite o cât mai 
largă participare a elevilor, să necesite resurse ce pot fi 
procurate, să implice cât mai puţine riscuri pentru realizarea lor, 
să aibă un impact vizibil ş.a. 

 
- termene de realizare: aprecierea timpului necesar pentru 

realizarea activităţilor din proiect este foarte importantă 
deoarece o estimare greşită poate compromite finalizarea 
proiectului, poate duce doar la rezultate parţiale sau la 
dezamăgire şi demotivare din partea elevilor.  

 
- aspecte care ar putea ameninţa atingerea obiectivelor: sunt 

numeroase aspecte care pot pune în pericol realizarea unui 
proiect; angajarea elevilor într-un astfel de proces de analiză a 
posibilelor riscuri este foarte benefică pentru a înţelege 
complexitatea acţiunilor pe care le desfăşoară şi necesitatea luării 
în calcul a importanţei coordonării tuturor factorilor ce pot 
interveni, fie din interiorul şcolii, fie din exteriorul şcolii. 
Prevederea lor poate duce la reducerea riscului de nereuşită.  

 
 
a.2. Elaborarea planului de activităţi  
 
Principalele acţiuni ce trebuie realizate sunt: 
- stabilirea planului de activităţi; 
- stabilirea dimensiunii şi a componenţei echipei proiectului; 
- stabilirea criteriilor de selecţie a managerilor şi a membrilor 

echipei proiectului; 
- inventarierea principalelor sarcini, competenţe şi responsabilităţi 

ale managerului şi ale membrilor echipei proiectului. 
Fiind un proiect de participare a elevilor la viaţa şcolii, este necesar 
ca elevii să fie investiţi cu responsabilităţi şi în managementul 
proiectului, dar nu doar formal. Cadrele didactice pot fi însoţite de 
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câte un elev în echipa de coordonare, iar opiniile elevilor vor 
constitui repere importante în realizarea proiectului.  

 
a.3. Constituirea echipei proiectului 
 
Este necesar ca elevii să fie reprezentaţi în echipa proiectului tocmai 
pentru că este un proiect ce vizează participarea lor, implicarea lor 
într-o acţiune a şcolii în care ei învaţă.  
 
Acţiuni: 
- selecţia responsabililor pentru diferite compartimente, 

componente ale proiectului; 
- formarea echipei manageriale a proiectului. 

 
1.3. Planul de implementare 
 
Acţiuni: 
- listarea operaţiilor importante şi a secvenţelor acestora; 
- fragmentarea fiecărei acţiuni importante în secvenţe de sarcini; 
- estimarea timpului necesar pentru realizarea fiecărei operaţii;  
- configurarea planului pentru distribuirea materialelor şi a 

echipamentelor necesare; 
- precizarea termenelor şi a modalităţilor de organizare şi de 

valorificare a principalelor categorii de resurse: bani, timp, 
proceduri etc. 

 
 
b. Implementarea sau derularea propriu-zisă a proiectului 
 
Aceasta este etapa de realizare a proiectului. Cadrele didactice au 
rolul de a asigura condiţiile pentru ca elevii să poată realiza 
activităţile propuse. Ele reprezintă liantul, facilitatorul în acţiunile ce 
urmează a fi întreprinse. Totodată cadrele didactice împreună cu 
elevii se asigură că activităţile se desfăşoară în termenul prevăzut şi 
că resursele sunt folosite adecvat.  
Această etapă reprezintă momentul în care întreaga energie a 
elevilor trebuie valorificată. Ei sunt actorii principali şi astfel 
implicarea lor va fi una autentică. În această etapă, elevii învaţă ce 
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înseamnă să aplici un plan stabilit, să colaborezi cu ceilalţi pentru a-l 
duce la bun sfârşit, să te confrunţi cu situaţii neprevăzute, să 
negociezi, să iei decizii în momente importante, să „amendezi” 
anumite situaţii care ar putea pune în pericol finalizarea unei 
anumite activităţi şi, nu în ultimul rând, să fii responsabil de ceea ce 
te-ai angajat să faci. 
Totodată, pe parcursul proiectului este necesară realizarea unor 
evaluări parţiale care să confirme progresul proiectului sau să 
identifice obstacolele întâmpinate în realizarea lui. Această evaluare 
se bazează pe planul proiectului, unde sunt precizate obiectivele, 
activităţile, resursele, persoanele responsabile, rezultatele aşteptate şi 
termenele de realizare. O analiză a rezultatelor parţiale poate stimula 
implicarea elevilor sau poate mobiliza noi resurse pentru eliminarea 
eventualelor probleme.  
 
Acţiuni: 
- mobilizarea resurselor pentru fiecare sarcină şi obiectiv; 
- realizarea activităţilor;  
- popularizarea proiectului; 
- monitorizarea rezultatelor parţiale şi raportarea lor la obiective; 
- identificarea problemelor apărute în derularea proiectului; 
- ameliorarea rezultatelor negative identificate; 
- reformularea obiectivelor şi a rezultatelor planificate, pentru 

adecvarea acestora la problemele apărute; 
- evaluarea rezultatelor parţiale, prin raportare la obiectivele 

stabilite iniţial. 
 
 
c.  Finalizarea proiectului 
 
Etapa de încheiere a proiectului este cea a bilanţului, când elevii sunt 
primii care ar trebui să aibă satisfacţia rezultatelor obţinute. 
Evaluarea finală a proiectului are ca punct de reper planul 
proiectului, unde este precizat ceea ce s-a intenţionat să se realizeze. 
Reuşita acestuia se măsoară în primul rând prin raportarea 
rezultatelor obţinute la obiectivele propuse. Aşa cum elevii au 
participat la etapa de elaborare a proiectului şi de realizare a 
acestuia, în acelaşi mod ei trebuie să participe la evaluarea lui, atât 
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prin intermediul echipei de coordonare a lui cât şi prin opiniile lor ca 
participanţi la proiect.  
Într-un proiect al şcolii de participare a elevilor la viaţa şcolii şi 
comunităţii, care a pornit de la nevoile, problemele sau dorinţele de 
dezvoltare exprimate de către elevi, este necesar ca aceştia să 
aprecieze valoarea rezultatelor obţinute şi să analizeze punctele tari 
şi slabe ale proiectului. De asemenea, este importantă şi 
popularizarea muncii lor, tocmai pentru a sublinia rolul important 
pe care ei, ca elevi, îl deţin în şcoală, dar şi al şcolii în comunitate.  
 
Acţiuni: 
- Evaluarea finală a rezultatelor proiectului: evaluarea gradului de 

realizare a obiectivelor, evaluarea impactului activităţilor desfă-
şurate, identificarea practicilor de succes, în scopul utilizării lor 
în continuare, identificarea nevoilor pentru dezvoltarea altor 
proiecte. 

- Popularizarea (diseminarea) rezultatelor obţinute.  
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C a p i t o l u l  4
 
 
 

P a r t i c i p a r e a  –  

c a  r e s p o n s a b i l i t a t e  a  e l e v i l o r  
 
 
 
Participarea activă şi responsabilă a elevilor în viaţa şcolii sau a 
comunităţii este rezultatul muncii profesorilor, pe de o parte, şi a 
elevilor, pe de altă parte. În cadrul acestui capitol vom parcurge, pe 
scurt, câteva metode de implicare a elevilor, pornind de la premisa 
că participarea este şi o responsabilitate a acestora.  
 
 

4.1. Stimularea iniţiativei 

 
Elevii doresc să participe. Ei manifestă interes pentru implicare, au 
spirit de iniţiativă sau aderă la iniţiativele altora. Cu toate acestea, ei 
au nevoie de sprijin pentru ca demersurile lor să fie cu adevărat utile 
pentru ei şi pentru cei din jur. Astfel, aşa cum se prezintă în schema 
1 (din capitolul al doilea), iniţiativa elevilor este rezultatul mai 
multor paşi. Unii paşi îi privesc în mod individual (de exemplu, 
pasul referitor la reflecţie). Alţi paşi necesită sprijin din partea unor 
persoane abilitate (de exemplu, pasul referitor la acţiune). A acţiona 
înseamnă a avea iniţiative. În acest caz, iniţiativele sunt rezultatul 
unor informări, reflecţii, asumare de atitudini individuale. Dialogul, 
decizia şi acţiunea sunt metode de cooperare cu ceilalţi.  
În cadrul acestui capitol, vom utiliza în continuare termenii 
"facilitator" şi/sau moderator, aceştia având un sens mai larg şi 
cuprinzând orice persoană care îndeplineşte rolul de facilitare, 
îndrumare, moderare a procesului de realizare a sarcinii sau a 
scopului comun, fie că sunt cadre didactice, membri ai unor 
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organizaţii nonguvernamentale, persoane care lucrează în domeniul 
tineret sau elevi. Facilitatorul sau moderatorul trebuie să evalueze 
periodic dinamica grupului, a modului de prezentare, dezbatere şi 
implementare a ideilor elevilor. Ca forme de lucru pot fi utilizate 
următoarele tehnici:  

• dezbaterea diverselor cazuri; 
• simularea anumitor procese sau a activităţii anumitor 

instituţii;  
• elaborarea şi implementarea de proiecte; 
• elaborarea şi propunerea de soluţii privind problemele 

comunitare. 
Stimularea iniţiativei este rezultatul intereselor elevilor şi al 
abilităţilor cadrelor didactice - ca facilitatori şi moderatori. De aceea, 
cadrele didactice trebuie să manifeste foarte multă înţelegere, 
receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările 
elevilor şi ale comunităţii. 
 
 

4.2. Negocierea 

 
Negocierea este o metodă de lucru prin care elevii au posibilitatea să 
înveţe cum să comunice eficient şi pe înţelesul tuturor, astfel încât 
să-şi atingă obiectivele. Această metodă, fiind caracterizată prin 
dinamism, oferă posibilitatea elevilor să-şi stabilească o serie de 
obiective, apoi să ajungă la o înţelegere comună, care să fie acceptată 
de toţi cei implicaţi. Condiţia esenţială a acestei metode este existenţa 
a cel puţin două parţi care să aibă propriile obiective. Procesul de 
negociere reprezintă, în primul rând, o dezbatere asupra obiectivelor 
fiecărei părţi. În al doilea rând, fiecare parte trebuie să fie conştientă 
că, la sfârşitul dezbaterilor, va rezulta un obiectiv comun. Negocierea 
le oferă prilejul argumentării propriilor opinii, confruntării cu opi-
niile altora, identificării şi stabilirii unor soluţii comune. Temele 
stabilite pentru negociere pot fi diverse. La nivelul elevilor, tehnica 
negocierii reprezintă şi o metodă de stimulare a discuţiilor referi-
toare la cele mai importante probleme ale mediului şcolar sau ale 
comunităţii.  
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A negocia înseamnă a comunica! 
 
Specificul acestei metode este că necesită stabilirea unor norme, a 
unui cadru al comunicării. Pentru ca o negociere să aibă succes, 
trebuie creat un cadru prielnic pentru discuţii, fundamentat pe 
încredere şi respect reciproc. În acest scop, elevii vor elabora un set 
de reguli privind procesul de negociere. Totodată, negocierile se pot 
purta în cadrul unei teme de discuţie. De aceea, pentru a respecta 
tema şi regulile stabilite, este nevoie ca elevii să-şi aleagă de fiecare 
dată câte un moderator al procesului de negociere. În concluzie, prin 
metoda negocierii elevii pot învăţa cum să respecte regulile şi 
normele de comportament în societate, să-şi formuleze propriile 
opinii argumentate, să contra-argumenteze şi să susţină argumentele 
altora, să ajungă la un acord comun, fără ca acesta să lezeze opiniile 
şi interesele altora.            
 
 

4.3. Lucrul în grup 

 
Modul cel mai dinamic de participare a elevilor la viaţa mediului 
şcolar şi a comunităţii este lucrul în grup. Grupul reprezintă un 
număr de persoane care cooperează pentru realizarea unui scop 
comun sau unei sarcini. Acest mod de lucru presupune combinarea 
diferitelor competenţe, experienţe şi atitudini referitoare la anumite 
procese şi acţiuni. Calitatea muncii în echipă se calculează prin 
satisfacţia fiecărui participant la acest mod de lucru.  
 
Lucrul în grup se caracterizează printr-o serie de avantaje, descrise în 
continuare27. 

• Încurajează responsabilitatea! 
Preocuparea pentru calitatea îndeplinirii sarcinii este rezultatul unei 
munci bazate pe încrederea în capacităţile şi cunoştinţele fiecăruia. 
Lucrul în grup valorifică toate capacităţile şi cunoştinţele membrilor 
grupului. 

 
27 După REPERE. Manual de educaţie pentru drepturile omului, Institutul 
Intercultural din Timişoara, 2004, pag. 53. 
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• Dezvoltă competenţele de comunicare! 
Lucrul în grup valorifică opiniile fiecărui membru, astfel fiecare 
participant ascultă opinia şi soluţia celuilalt şi îşi poate expune 
propria opinie. Membrii echipei sunt stimulaţi să-şi argumenteze 
propriile opinii, să reflecteze asupra opiniilor proprii şi ale celorlalţi, 
să analizeze cele mai bune soluţii. 

• Dezvoltă cooperarea! 
Lucrul în grup contribuie, prin eliminarea concurenţei individuale, la 
consolidarea relaţiilor dintre membri. Cooperarea le permite elevilor 
să se focalizeze pe îndeplinirea calitativă şi în timp util a scopului 
comun. 

• Dezvoltă capacitatea de luare a deciziilor 
Membrii grupului sau ai echipelor au prilejul de a cunoaşte opiniile 
şi viziunile fiecărui participant. Decizia finală este luată în comun şi 
trebuie să fie acceptată de toţi membrii echipei.  
 
La fel ca şi negocierea, lucrul în grup presupune crearea de către 
facilitator sau moderator a unui cadru de lucru adecvat. Este nevoie 
să se stabilească un set de reguli, prin care să se stabilească 
drepturile şi responsabilităţile fiecăruia. De asemenea, este necesară 
o evaluare continuă şi o analiza finală a întregului proces de lucru. 
Evaluarea poate fi făcută de membrii grupului şi/ sau de facilitatori. 
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4.4. Adoptarea unor decizii în comun 

 
 
O decizie adoptată în comun este rezultatul efortului echipei şi este 
dependentă de lucrul în echipă al elevilor. De aceea, pentru luarea 
deciziilor eficiente, care să se bazeze pe consensul tuturor, este 
nevoie de un cadru adecvat, bazat pe comunicare, respect şi 
încredere. Luarea deciziilor în comun încurajează gândirea critică, 
învăţarea afectivă şi cognitivă, respectul pentru diversitate şi unitate 
a diferitelor puncte de vedere şi experienţe, precum şi o stimulare a 
celorlalţi pentru participarea activă în cadrul procesului de lucru în 
echipă sau de luare a deciziilor.28  
 
În cazul în care există sarcini de îndeplinit, iar echipa trebuie să ia 
decizii potrivite într-un timp determinat, aceasta poate utiliza câteva 
tehnici de luare a deciziilor în grup. Vom enumera doar pe cele care 
sunt mai des utilizate. 
 

• Brainstorming-ul (furtuna de idei) 
Este o metodă des întâlnită, deoarece stimulează consensul în 
procesul de luare a deciziilor. Metoda se bazează pe principiul 
egalităţii persoanelor şi a ideilor. Se porneşte de la premisa că nici o 
idee nu este mai importantă şi mai corectă decât o alta. Sunt 
analizate, criticate, acceptate sau excluse ideile, şi nu persoanele. 
Scopul este ca fiecare să participe activ şi creativ în cadrul procesului 
de luare a deciziilor, prin enunţarea de soluţii teoretice şi practice.   
 
Reguli de desfăşurare ale metodei brainstorming: 

- Membrii echipei sunt aşezaţi în cerc sau în semicerc. 
- Sunt de acord cu o anumită expunere a unei probleme 

simple.  

 
28 După Teaching Human Rights -  practical activities for primary and secondary 
schools, United Nations, New York an Geneva, 2004, pag. 25. 
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- Fiecare persoană exprimă o idee, o opinie referitoare la 
problema pusă în discuţie. 

- Fiecare membru al grupului îşi exprimă, pe rând, punctul de 
vedere. Ceilalţi nu îşi exprimă acordul, dezacordul, îndoiala 
etc. cu privire la afirmaţiile colegilor. 

- Moderatorul notează toate ideile participanţilor pe un 
flipchart sau pe o tablă, astfel încât acestea să poată fi văzute 
de toţi participanţii.  

- Cine nu are nimic de spus, se poate abţine.  
- Participanţii pot construi o idee pe baza celor deja expuse.  
- În această fază, cantitatea este mai importantă decât 

calitatea. Nici o idee nu este respinsă. 
- După epuizarea ideilor, membrii stabilesc un criteriu de 

evaluare a ideilor. Ei discută şi evaluează toate contribuţiile, 
apoi selectează o singură idee sau un set de idei care 
reprezintă soluţia cea mai bună sau care explică cel mai bine 
tema în discuţie.  

- Moderatorul nu are voie să îşi impună punctul de vedere 
sau să modifice ideile participanţilor conform cu propriile 
viziuni. 

 
Metoda brainstorming-ului se desfăşoară în mai multe etape. În 
prima etapă, sunt colectate toate ideile: orice idee e bună, chiar dacă 
a fost deja enunţată. În a doua etapă, ideile sunt discutate, sunt 
clarificate sau nuanţate; unele sunt susţinute, altele sunt abandonate. 
În a treia etapă, se elaborează seturi de decizii finale, rezultate din 
eliminarea şi combinarea tuturor ideilor enunţate. Astfel, la sfârşitul 
procesului de luare a deciziilor, în dependenţă de context şi de 
dinamica grupului, pot fi obţinute una sau mai multe decizii. 
 

• Votul  
Este o metodă accesibilă şi simplă de luare a deciziilor într-un grup, 
însă nu arată consensul grupului. Deoarece majoritatea decide în 
defavoarea minorităţii, tehnica poate fi utilizată stabilind cote şi 
contexte speciale pentru utilizarea votului. Votul este recomandat 
pentru realizarea sarcinilor care necesită un timp scurt de 
îndeplinire.
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• Clasamentul 

Metoda clasamentului combină metoda brainstorming-ului şi pe cea 
a votului. La început, pentru luarea unei decizii, grupul utilizează 
brainstorming-ul pentru colectarea de idei. Apoi, în cadrul discuţiei, 
fiecare idee este analizată. În cadrul celei de-a treia etape, fiecare 
participant îşi stabileşte un propriu clasament al ideilor potrivite 
pentru îndeplinirea sarcinii corespunzătoare. În cele din urmă, 
clasamentele individuale sunt centralizate într-unul comun. Ideea 
care a însumat cel mai mare punctaj este considerată a fi decizia 
grupului. Tehnica clasamentului necesită un timp adecvat de 
realizare a sarcinii şi un cadru cooperant şi de încredere din partea 
participanţilor. 
 

• Simularea  
În comparaţie cu celelalte metode, simularea poate fi utilizată atunci 
când participanţii echipei se cunosc între ei şi manifestă un grad 
ridicat de încredere reciprocă. În cadrul procesului decizional 
simularea reprezintă o realizare în practică a deciziilor luate în 
discuţie, astfel ca fiecare decizie să fie evaluată nu numai din punct 
de vedere teoretic, ci şi practic. Decizia finală este luată în comun, 
după ce sunt analizate toate simulările procesului de luare a 
deciziilor. Metoda comportă o anumită doză de emoţii şi necesită un 
cadru de încredere şi respect reciproc. În acest caz, sarcinile trebuie 
să fie practice şi complexe, iar timpul avut la dispoziţie să fie 
suficient de lung. 
 
 
Unele dintre metodele prezentate sunt mai accesibile, altele - mai 
greu realizabile în cadrul unor echipe care sunt constituite ad-hoc. 
Facilitatorii şi moderatorii trebuie să creeze un cadru de cooperare şi 
de încredere, bazat pe stabilirea unor instrucţiuni clare, pe acordarea 
unui timp potrivit pentru realizarea sarcinilor stabilite, pe evaluarea 
continuă şi finală a activităţilor. Trebuie să se aibă în vedere că 
decizia în comun nu reprezintă o decizie impusă şi autoritară.  
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4.5. Asumarea de responsabilităţi 

 
 
Conform celor prezentate în capitolele anterioare, observăm că 
procesul de asumare a responsabilităţilor este unul complex şi 
necesită utilizarea mai multor forme şi tehnici de lucru. Implicarea 
presupune asumarea de responsabilităţi. Procesul de asumare a 
responsabilităţilor, atât în cadrul unor sarcini de exersare, cât şi în 
cadrul unor sarcini din viaţa reală, necesită o pregătire treptată a 
elevilor. De aceea, este nevoie ca ei să observe că ideile lor sunt luate 
în considerare, că implicarea lor este apreciată.  
 
Asumarea de responsabilităţi din partea elevilor presupune existenţa 
unor mecanisme de implicare a acestora la viaţa mediului şcolar sau 
comunitar. Unul dintre aceste mecanisme este participarea prin 
proiecte. Prin acest mecanism, elevii îşi stabilesc anumite obiective 
de realizat, resursele necesare - disponibile sau necesare, timpul de 
implementare, metodele de acţiune şi de evaluare etc. Cadrul 
proiectului reprezintă o responsabilitate asumată din partea 
iniţiatorilor proiectului faţă de cei care le sprijină, în mod direct sau 
indirect, activitatea. Metoda proiectului presupune o incluziune 
proactivă şi responsabilă în viaţa mediului şcolar şi comunitar. În 
comparaţie cu celelalte metode şi tehnici de lucru, proiectul este o 
metodă integratoare, care combină alte metode şi tehnici de lucru şi 
de luare a deciziilor.        
 
În viaţa cotidiană, elevii pot deveni un factor real al schimbării, 
dezvoltării şi democratizării mediului şcolar şi al comunităţilor din 
care fac parte. Pe lângă mediul prielnic şi securizant, pentru o 
implicare activă şi responsabilă, elevii au nevoie şi de anumite 
resurse în procesul de realizare a sarcinilor sau scopurilor comune. 
În capitolul următor vom prezenta o modalitate prin care elevii îşi 
pot asuma responsabilităţi în egală măsură cu alţi actori din cadrul 
mediului şcolar sau comunitar.  



 
C a p i t o l u l  5

 
 
 
 
 
 

P a r t e n e r i a t  p e n t r u  p a r t i c i p a r e .  

C o l a b o r a r e a  d i n t r e  ş c o a lă  ş i  

c o m u n i t a t e a  l o c a lă  
 
 
 
 
 
 
 
Acest capitol este abordată tema parteneriatului dintre şcoală şi 
comunitate. Vom vedea că unele activităţi ale şcolii pot fi 
implementate rin cooperarea cu alte instituţii ale comunităţii locale. 
Capitolul este structurat în două părţi. Prima parte urmăreşte o 
clarificare conceptuală a parteneriatului: ce înseamnă şi de ce este 
necesar, cine poate intra într-un parteneriat şi cum pot fi stabiliţi 
partenerii. A doua parte vizează parteneriatul dintre instituţia 
şcolară şi celelalte instituţii din comunitatea locală. Astfel, vom 
vedea de ce este nevoie de un astfel de parteneriat, care ar trebui să 
fie rolurile fiecărei părţi implicate în parteneriat, ce au de învăţat 
participanţii în procesul desfăşurării parteneriatului. Acest capitol 
oferă şi exemple de activităţi care pot fi realizate în comunitate. 
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5.1. Parteneriatul pas cu pas 

 
 
Suntem membri ai unei comunităţi. Unii dintre noi sunt pasivi, alţii 
ceva mai activi. Dar toţi suntem cetăţeni şi toţi ne confruntăm, mai 
mult sau mai puţin, cu aproximativ aceleaşi probleme. De multe ori 
avem iniţiative de a realiza diverse acţiuni, prin care să contribuim la 
soluţionarea unora din problemele grupului mai mare din care 
facem parte. Dar constatăm că nu avem resurse suficiente, financiare 
şi de timp, pentru a ne duce până la capăt planurile. Avem mai 
multe soluţii. Majoritatea acestora presupun dialogul şi cooperarea 
cu ceilalţi, iar atunci când este necesar, chiar şi schimbul de resurse 
necesare punerii în practică a unei soluţii. De ce este nevoie de dialog 
şi de cooperare? Cine poate face parte din acest dialog? 
 
 
Totul începe de la o poveste  
 
Să ne imaginăm că suntem în faţa unei răscruci, iar scopul nostru 
este de a ajunge la un castel îndepărtat. Prin urmare, avem de ales 
una dintre căi. Primul drum este sigur, domol, fără primejdii, dar 
dacă-l alegem, când vom ajunge la castel nimeni nu ne va deschide 
poarta şi nu vom putea intra. Al doilea drum, este mai greu şi 
necesită mai mult efort, mai multă răbdare şi mai multe capacităţi de 
dezvoltat. Este vorba despre un drum sinuos, cu câteva prăpăstii, pe 
care, pentru a-l parcurge, avem nevoie de perseverenţă, hotărâre, un 
plan şi acţiuni ingenioase. Atunci când vom ajunge la castel, vom fi 
întâmpinaţi de toţi locuitorii acestuia cu focuri de artificii. Chiar dacă 
se pare că este mai greu şi mai primejdios, noi alegem cel de-al 
doilea drum. Credem că vom trece peste toate obstacolele şi vom 
reuşi. Odată porniţi la drum, constatăm că în faţa noastră, dar şi în 
spatele nostru, mai sunt câţiva colegi sau colege care sunt în aceeaşi 
situaţie. Şi atunci, în mintea noastră apar următoarele gânduri: „Ce 
bucurie! Nu suntem singuri! Suntem salvaţi!”. Ne gândim să luăm 
legătura cu ei şi, dacă avem acelaşi scop, să mergem împreună. 

7
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Astfel, drumul nostru va fi mult mai uşor şi mai puţin monoton. 
Însă, în unele situaţii va fi nevoie să luăm decizii importante pentru a 
evita pericolele şi a depăşi obstacolele. Atunci vom avea nevoie să 
comunicăm bine şi să cooperăm îndeaproape. În unele momente, 
chiar va trebui să ne sprijinim reciproc şi să ne valorificăm toate 
resursele pentru a izbuti. Împreună am forma o comunitate unită. 
Dar, de la gând şi până la faptă... mai este! Cum gândul nostru este 
bun şi merită realizat, vom planifica o serie de acţiuni prin care să 
stabilim dialogul şi să colaborăm pentru a ajunge împreună la 
destinaţia finală. În cele ce urmează vom descrie mai pe larg acest 
mod de dialogare, cooperare şi schimb de resurse între personajele 
poveştii noastre.               
 
 
Ce este parteneriatul? 
  
Asemenea poveştii de mai sus, de multe ori ceea ce trebuie să facem 
noi coincide cu activităţile şi interesele altora. În plus, multe dintre 
ideile noastre nu pot fi realizate dacă nu obţinem un sprijin din 
partea colegilor sau al altor persoane. În alte situaţii, chiar noi 
suntem cei care dăm o mână de ajutor altor colegi. Asemenea acestei 
dimensiuni individuale, există şi o dimensiune instituţională a 
procesului de cooperare. Dar, indiferent la care dimensiune ne 
referim, această acţiune de conlucrare o numim activitate realizată 
în parteneriat. 
 
Termenul de parteneriat este destul de recent intrat în limba română. 
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române nu conţine decât explicaţia 
termenului de partener, care este definit astfel: „fiecare dintre 
persoanele participante la un grup, societate, asociaţie, activitate 
sportivă, cuplu etc. în raport cu celelalte persoane din grup, 
societate, asociaţie, activitate sportivă, cuplu etc.”. Astfel, putem 
deduce că sensul termenului de parteneriat este „procesul prin care 
se realizează interacţiunea şi colaborarea unei persoane faţă de 
celelalte persoane”. Chiar dacă nu găsim deocamdată în dicţionar 
termenul de "parteneriat", el a întrat în limbajul curent, fie că este 
vorba despre mediul economic, politic sau social, fie că este vorba 
despre o relaţie dintre două sau mai multe persoane. 
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Mulţi teoreticieni care au abordat în scrierile lor perspectiva 
democratică a societăţilor vestice, au descris mecanismele prin care 
acele societăţi au reuşit să instituie un dialog între indivizi şi 
instituţii, astfel încât fiecare parte să fie motivată să colaboreze şi să 
realizeze împreună anumite acţiuni. În Statele Unite, Franţa, Marea 
Britanie şi mai multe state nordice, au fost elaborate chiar o serie de 
legi speciale, prin care se reglementează procesul de realizare a 
activităţilor în parteneriat. Mai mult, şi Uniunea Europeană 
încurajează activităţile realizate în parteneriat. Uniunea Europeană 
consideră parteneriatul o instituţie fundamentală în ceea ce priveşte 
coeziunea socială, regională, economică şi culturală între statele 
membre.  
 
Ca să avem acelaşi înţeles privind termenul de parteneriat, trebuie să 
enunţăm o definiţie şi anume: parteneriatul reprezintă procesul de 
colaborare dintre două său mai multe părţi care acţionează 
împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. Este 
una dintre cele mai simple definiţii, care aduce câteva aspecte 
importante privind parteneriatul: 

• existenţa a două sau mai multe părţi 
• interesul comun - liantul dintre părţi; dacă cineva nu este 

interesat de un anumit proces sau de o anumită problemă, 
nu se poate miza pe o implicare totală în soluţionarea 
respectivei probleme;  

• scopul final - stabilirea scopului final al acţiunii realizate în 
parteneriat este unul dintre indicatorii de succes; de obicei, 
scopul final este negociat şi presupune implicarea fiecărei 
părţi; 

• relaţionare şi colaborare; întreaga durată a parteneriatului 
trebuie să cuprindă cooperarea şi relaţionarea dintre părţi.  

Aspectele enumerate mai sus subliniază complexitatea procesului.  
 
 
De ce avem nevoie de parteneriat? 
 
Există situaţii în care nu putem acţiona independent pentru 
rezolvarea unor probleme. Prin urmare, trebuie să găsim sprijinul 
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necesar. Iată un argument plauzibil pentru necesitatea 
parteneriatului, însă, aşa cum vom vedea pe parcurs, nu este 
singurul. 
 
 
Dialogul şi conlucrarea facilitează schimbul de idei între părţi! 
 
Parteneriatul este modalitatea prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun sau 
pentru rezolvarea unei probleme. Unele probleme sunt mai uşor de 
detectat şi de explicat, altele nu. De aceea, pe lângă forma de 
colaborare pe care ne-o oferă, parteneriatul poate sesiza diverse 
aspecte pe care nu am reuşit să le analizăm individual. Dialogul şi 
conlucrarea facilitează schimbul de idei între părţi, nuanţând 
aspectele cele mai importante ale unei probleme. Unele dintre 
aspecte pot fi ştiute, altele pot fi noi. Parteneriatul face posibilă 
completarea punctelor forte ale fiecărei părţi, generând totodată noi 
idei. Mai mult, face posibilă o analiză mai amplă a problemei şi poate 
evidenţia aspecte la care nici nu ne-am fi gândit. Prin urmare, 
modalitatea de conlucrare prin parteneriat oferă o analiză mai amplă 
a cadrului problematic pe care dorim să îl soluţionăm.       
 
 
Parteneriatul anticipează şi previne unele probleme! 
 
Un alt beneficiu al parteneriatului constă în anticiparea şi 
prevenirea anumitor probleme şi evitarea escaladării altor 
probleme, ca efecte colaterale ale intervenţiei noastre. Deoarece 
problemele sunt legate între ele, soluţionarea uneia poate cauza 
anumite efecte pozitive sau negative.  
 
 
Parteneriatul oferă o alternativă! 
 
Dacă analizăm parteneriatul dintr-o perspectivă instituţională, atunci 
putem constata că modalitatea de conlucrare poate fi o alternativă 
la anumite acţiuni pe care trebuie să le realizeze instituţiile 
specializate. Uneori, instituţiile nu pot să-şi îndeplinească sarcinile 
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fără sprijin din partea altora, fie pentru că nu posedă resurse, fie că 
nu au capacităţile necesare sau persoane specializate. De exemplu, 
şcolile trebuie să ofere o gamă din ce în ce mai largă de discipline 
opţionale sau de programe educaţionale pe diferite teme. În acest 
caz, parteneriatul cu o organizaţie nonguvernamentală care 
activează în domeniul respectiv de interes (de ex., educaţie pentru 
sănătate). Coalizarea se produce pe baza intereselor şi valorilor 
comune. 
 
 
Parteneriatul încurajează inovaţia! 
 
Parteneriatul constituie un mediu prielnic pentru crearea unor soluţii 
noi, a unor noi modalităţi de lucru. Acolo unde mai multe persoane 
sau instituţii analizează o situaţie, reflectează asupra soluţiilor şi 
propune variante de lucru, cresc şansele de formulare a unor idei 
noi, de construire a unor modalităţi creative de lucru, de oferire a 
unor soluţii ingenioase. 
 
 
Parteneriatul stimulează participarea activă şi responsabilă a 
cetăţenilor la viaţa comunităţii! 
 
Gradul de activism şi de interes al cetăţenilor este variat: unii sunt 
foarte activi, alţii, mai puţin. Există şi o categorie de persoane care 
sunt interesate să participe, dar nu dispun de resursele şi de 
capacităţile necesare pentru a acţiona eficient. Parteneriatul oferă 
această posibilitate a schimbului de resurse. Cetăţenii interesaţi de 
problemele şi de perspectivele comunităţii se pot ralia pentru 
elaborarea şi implementarea unor soluţii sau direcţii de dezvoltare. 
Acest proces contribuie la dinamizarea vieţii comunitare şi 
influenţează gradul de participare a cetăţenilor la viaţa comunităţii. 
Mai mult, parteneriatul îi stimulează şi pe cei care mai puţin 
interesaţi, demonstrând-le că există oricând o alternativă la 
pasivitate şi la indiferenţă. Parteneriatul constituie şi un factor 
motivant: pentru unii, satisfacţia constă în faptul că ideile lor sunt 
puse în valoare şi sunt apreciate de ceilalţi, iar pentru alţii, în faptul 
că pot fi utili cu ceva comunităţii din care fac parte. 
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Câte tipuri de parteneriat există?  
 
 
Parteneriatul se referă atât la mediul instituţional, cât şi la relaţiile 
dintre indivizi. De multe ori, întâlnim şi activităţi realizate prin 
parteneriat între persoane şi instituţii. Observăm că nu există o 
demarcaţie instituţională privind cine şi cum poate stabili un 
parteneriat. De exemplu, în procesul de relaţionare dintre instituţiile 
guvernamentale şi anumite firme private este dezvoltată o formă de 
parteneriat denumită parteneriatul public-privat. Unele aspecte ale 
acestei forme de parteneriat se referă şi la mediul societăţilor, 
organizaţiilor asociaţiilor şi grupurilor organizate de cetăţeni care 
doresc să participe la realizarea unor proiecte publice, sprijinind 
anumite instituţii guvernamentale. De aceea, termenul de parteneriat 
are un înţeles mult mai vast şi este nevoie să specificăm anumite 
distincţii29. Fiecare distincţie va conţine şi câteva exemple relevante 
pentru domeniul educaţional.  
 
Prima distincţie se referă la forma parteneriatului stabilit. Conform 
acestui criteriu putem distinge:  

• Parteneriatul informal este stabilit între părţi 
asemănătoare, care se cunosc destul de bine sau care au 
avut ocazia să mai lucreze împreună anterior. Scopul 
stabilit este specific fiecăreia dintre părţi şi fiecare parte 
este capabilă să se implice în realizarea lui. Parteneriatul 
informal poate fi pe o perioadă scurtă sau lungă de timp. 
De exemplu, realizarea unei reviste a şcolii, organizarea 
unei excursii etc.            

• Parteneriatul formal este stabilit între părţi diferite ca 
formă de organizare şi ca misiune instituţională, dar care 
se coalizează pentru rezolvarea unei anumite probleme. 
Liantul acestui tip de parteneriat este domeniul de 

 
29 Anumite distincţii sunt adaptate după studiul elaborat de Ina Gutium, 
Margareta Mămăligă, Gabriel Mumjiev, Parteneriatul pas cu pas, Fundaţia 
Internaţională pentru Sisteme Electorale, Chişinău, 2000, pag. 23-24;    
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activitate şi interesul comun. Scopul acestui parteneriat 
este complex şi reprezintă rezultatul unui proces de 
negociere. De obicei, parteneriatele formale sunt stabilite 
pentru o perioadă îndelungată, iar pentru fiecare parte 
implicată sunt stabilite seturi de acţiuni pe care trebuie 
să le întreprindă, astfel încât scopul să fie realizat în mod 
eficient. Un exemplu de parteneriat la nivelul şcolii ar fi 
cel încheiat între şcoală şi autorităţile locale, pentru 
amenajarea unui parc îngrijit de elevi sau pentru crearea 
unui centru de informare pentru elevi.  

 
A doua distincţie se referă la obiectivul parteneriatului stabilit. 
Conform acestui criteriu, putem deosebi:  

• Parteneriatul operaţional - procesul de cooperare se 
realizează în baza unui proiect concret. Proiectul poate fi 
propus de către una dintre părţi sau poate fi rezultatul 
unei colaborări comune. Un exemplu relevant pentru 
domeniul nostru este realizarea unui post local de radio 
pentru tineri.    

• Parteneriatul de reprezentare – acest tip de conlucrare 
se stabileşte datorită faptului că este nevoie de o 
coalizare pentru realizarea unui scop comun. Un 
exemplu relevant pentru domeniul nostru este cazul 
consiliilor elevilor, consiliul părinţilor, consiliul local al 
tinerilor ş.a. 

 
O a treia distincţie se referă la modul de finanţare a parteneriatului 
şi identifică: 

• Parteneriat care necesită finanţare – scopul propus 
este unul complex şi necesită finanţare. Acest tip de 
parteneriat se bazează pe o redistribuire a sarcinilor 
financiare între părţi. Un partener poate implementa o 
anumită acţiune, iar alt partener poate finanţa respectiva 
acţiune. În comparaţie cu parteneriatul care nu necesită 
finanţare, acesta este mai greu de stabilit, negocierile 
financiare fiind, de regulă, mai anevoioase. Exemple de 
astfel de parteneriate: crearea unui centru multimedia de 
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învăţare a limbilor străine sau a unei biblioteci publice 
pentru copii.      

• Parteneriat care nu necesită finanţare – scopul 
propus poate fi realizat cu resurse minime, care nu 
implică obligatoriu alocarea unor resurse financiare 
speciale. Elementul primordial al acestui tip de 
parteneriat este tocmai participarea membrilor unei 
comunităţi. De exemplu: realizarea unor dezbateri în 
cadrul şcolii, la care să participe elevii, părinţii şi 
profesorii; organizarea unei activităţi de salubrizare a 
localităţii în care locuim etc. De obicei, acest tip de 
parteneriat este de durată scurtă şi are efecte imediate.  

 
Pe baza acestor distincţii, ne putem da seama cât de diverse pot fi 
parteneriatele şi prin ce se caracterizează fiecare tip. Unele activităţi 
pot combina mai multe tipuri de parteneriat.  
 
 
 
Cine pot fi parteneri? 
 
 
Pentru a vedea cine ne pot fi partenerii pentru o anumită activitate, 
este util să facem o autoevaluare şi să răspundem la întrebări 
precum: „Cine suntem?”, „Ce dorim să facem?”, „Pentru cine dorim 
să facem?”, „În cât timp dorim să realizăm respectiva acţiune?”, „De 
ce resurse avem nevoie?”, „De ce resurse dispunem?”, „Ce putem 
face de unii singuri şi ce trebuie să facă partenerul?”, „Ce îi putem 
oferi partenerului?” „Ce putem să facem dacă nu ne găsim un 
partener viabil?” ş.a. Răspunzând la aceste întrebări, putem stabili 
portretul viitorului partener pentru realizarea activităţii propuse. 
Portretul rezultat va descrie partenerul ideal pentru activitatea pe 
care dorim să o realizăm. În realitate, este aproape imposibil de găsit 
partenerul ideal, dar acest portret ne va ajuta să ne orientăm mai 
bine în procesul căutării partenerului viabil pentru acţiunea 
planificată. 
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Un alt mod de a vedea cine ne pot fi parteneri este să privim în jurul 
nostru şi să realizăm o clasificare după categoria şi tipul partenerilor. 
Pentru aceasta, în Figura 5.1 este prezentată o situaţie pentru cazul 
unei organizaţii a elevilor, care activează în cadrul unei comunităţi 
locale.30  Să presupunem că este vorba despre Consiliul Elevilor 
(CE). Denumit modelul razelor comunitare, acesta ne oferă o viziune 
multidimensională, în care fiecare dimensiune reprezintă o nou grup 
de parteneri provenit din patru spectre diferite: instituţii 
guvernamentale, organizaţii nonguvernamentale, firme şi instituţii 
comerciale, instituţii mass-media. Observăm că în jurul respectivei 
organizaţii, primul cerc radiază trei spaţii diferite atât prin mărime, 
cât şi prin numărul de componente. Primul spaţiu, situat între 

CE 

 

Organizaţii nonguvernamentale 

Mass-media Firme şi instituţii comerciale 

Instituţii guvernamentale 

organizaţii partenere 

organizaţii vizate 
pentru acţiuni în 
parteneriat 

Fig. 5.1. Modelul razelor comunitare  

alte organizaţii  
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primul şi al doilea cerc, este cel mai mic şi este arealul partenerilor 
(organizaţii sau persoane) cu care am avut deja prilejul să conlucrăm 
şi cărora le cunoaştem specificul de activitate. Cel de-al doilea spaţiu, 
aflat între cercul doi şi cercul trei, reprezintă spaţiul organizaţiilor, al 
instituţiilor şi al persoanelor vizate pentru stabilirea parteneriatului. 
Cel de-al treilea, situat în afara celui de al treilea cerc, fiind şi cel mai 
mare şi cel mai cuprinzător, este spaţiul altor organizaţii, instituţii şi 
persoane care nu intră în vizorul imediat al Consiliului Elevilor 
pentru stabilirea unui posibil parteneriat. În viitor, nu este exclus ca 
din cadrul acestui ultim mediu să se evidenţieze anumite organizaţii 
sau persoane cu care vom fi interesaţi să stabilim un parteneriat. Prin 
urmare, nu trebuie să excludem din start pe oricine şi orice. Este 
important pentru noi ca, sistematic, să evaluăm starea de fapt şi să ne 
orientăm către oportunităţile existente, dar, în acelaşi timp, trebuie să 
ţinem cont şi de responsabilităţile pe care ni l-am asumat prin 
stabilirea parteneriatelor precedente. 
 
Conform acestui model, putem delimita spectrul intereselor şi 
spaţiul de apartenenţă a potenţialului partener. Deci, pentru 
realizarea unui parteneriat trebuie să luăm în calcul spectrul şi 
spaţiul din care provine potenţialul partener. Este cert că pentru o 
activitate complexă trebuie să cuprindem toate spectrele de interese. 
De exemplu, Consiliul Elevilor doreşte să realizeze o campanie 
pentru reducerea abandonului şcolar. Atunci, Consiliul va apela în 
primul rând la instituţiile guvernamentale locale care activează în 
acest domeniu. Este vorba despre primărie, consiliul local, instituţiile 
de învăţământ, poliţia etc. Apoi, pentru ca acţiunea să capete o 
amploare mai mare, Consiliul va apela la sprijinul organizaţiilor 
similare sau care au tangenţă cu problemele elevilor, tinerilor şi 
activează în domeniul educaţional. Deoarece acest tip de activitate 
necesită atât resurse financiare, cât şi alte tipuri de resurse, Consiliul 
este nevoit să apeleze la anumite firme şi instituţii comerciale pentru 
a obţine un sprijin financiar sau logistic. După ce Consiliul Elevilor a 
obţinut şi sprijinul financiar, acesta trebuie să aibă în vedere că, 
despre acţiunea aflată în proces de realizare, trebuie să afle cât mai 

 
30 Modelul este adaptat după: „Strategia dezvoltării unui ONG”, Centrul de 
Tineret „Peligrim-Demo”, Tiraspol, 2002, pag. 122;    
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mulţi locuitori din localitatea respectivă, dar şi alţi posibili 
beneficiari din alte localităţi. De aceea, Consiliul va apela la anumite 
instituţii mass-media, care vor realiza reportaje şi vor publica/ emite 
informaţii privind acţiunea Consiliului.  
 
Observăm cât de vast este cadrul parteneriatului şi câte oportunităţi 
pot exista, dacă acceptăm să colaborăm şi să conlucrăm cu alte 
instituţii sau cu alte persoane. În cele ce urmează vom vedea care 
sunt paşii pe care trebuie să-i respectăm pentru a realiza un 
parteneriat durabil şi eficient.  
 
 
 
Cum se realizează un parteneriat? 
 
 
Înaintea enumerării paşilor unui parteneriat, trebuie să atragem 
atenţia asupra formelor pe care le poate căpăta o activitate realizată 
în comun. Astfel, în figura 5.1 sunt prezentate patru forme ale acestui 
proces: comunicare, coordonare, cooperare şi parteneriat. Aceste 
distincţii sunt importante pentru decizia privind tipul de relaţionare 
pe care putem miza, pentru un anumit partener din cadrul 
comunităţii. Observăm că procesul de colaborare porneşte de la un 
nivel inferior, cel al comunicării şi tinde spre un nivel superior, cel al 
parteneriatului. Cu alte cuvinte, parteneriatul este o formă avansată 
a relaţiei dintre două sau mai multe părţi. În aceeaşi ordine de idei, 
cooperarea şi coordonarea sunt formele intermediare care facilitează 
stabilirea unui parteneriat. În această reprezentare grafică, scopul 
final şi comun este marcat prin triunghiul roşu dintre celelalte două 
triunghiuri. Acestea din urmă semnifică scopul final individual. 
Dacă în cazul comunicării nu există nici un scop comun, dar există 
un cadru al schimbului de idei şi sugestii, atunci, în cazul 
parteneriatului, scopul final şi comun este similar cu scopul 
individual al fiecărei părţi. În cazul coordonării, scopul final este 
separat în două părţi distincte şi nu este similar scopului final 
individual, iar în cazul cooperării scopul final şi comun este unul 
unitar, dar necorespunzător întocmai scopului final individual.  

7
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Această reprezentare grafică ne poate servi ca exemplu relevant 
pentru nivelul la care dorim să aspirăm şi pentru a conştientiza care 

este gradul responsabilităţilor pe care trebuie să ni le asumăm atunci 
când stabilim un parteneriat. Pentru unele tipuri de activităţi, vom 
considera utilă încadrarea unor parteneri la nivelul comunicării, iar 
pe alţii la nivelul coordonării. În schimb, pentru alte tipuri, vom 
considera utilă încadrarea aceloraşi parteneri la nivele superioare. 
Prin urmare, colaborarea dintre noi şi alţii trebuie să se realizeze 
într-o manieră dinamică.  

 

Între participanţii din comunitate există schimb
de informaţii, resurse şi diverse modele de
activitate. 

Parteneriat 

Comunicare 

Cooperare 

Coordonare 

Fig.5.2 De la comunicare, la parteneriat (adaptat după www.win-win.ro)    

Între participanţii din comunitate există o
corelare/ repartizare a acţiunilor, în vederea
evitării eforturilor paralele, atunci când se
realizează o activitate comună. 

Participanţii conlucrează pentru realizarea unor
acţiuni, astfel încât fiecare parte să-şi urmeze
propriile scopuri şi viziuni. 

Participanţii din cadrul comunităţii au un scop
comun, care nu poate fi realizat de fiecare parte
în mod separat. Astfel, pentru realizarea lui,
fiecare participant pune la dispoziţie resurse şi
informaţii care sunt utilizate în comun. 

C 

P 

 
Odată ce am putut face distincţiile corespunzătoare între formele de 
relaţionare, putem să enumerăm şi paşii care trebuie urmaţi pentru 
stabilirea unui parteneriat eficient şi de durată. Pentru a fi mai 
expliciţi, vom rămâne la exemplul din paragraful anterior: campania 
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pentru reducerea abandonului şcolar, realizată de Consiliul Elevilor. 
Paşii enumeraţi pot fi adaptaţi pentru fiecare activitate în parte. Deşi 
nu există reţete de succes, respectarea următorilor paşi31 ne va ajuta 
să construim cu succes un parteneriat de durată. 
 
Pasul 1. Autoevaluarea 
Înainte de toate, Consiliul Elevilor trebuie să-şi analizeze nevoile şi 
resursele interne de care dispune. Apoi, ar trebui să identifice, pe de 
o parte, factorii care ar încuraja, stimula şi sprijini campania, pe de 
altă parte factorii care ar împiedica şi ar constrânge realizarea cu 
succes a campaniei. În acelaşi timp, se aplică aceeaşi analiză şi 
asupra oportunităţii de a stabili relaţii de parteneriat cu alte 
organizaţii similare sau care pot sprijini campania.    
 
Pasul 2. Identificarea posibililor parteneri 
Posibilii parteneri trebuie să răspundă nevoilor şi cerinţelor 
campaniei. Astfel, Consiliul Elevilor va trebui să ia în considerare 
misiunea, obiectivele, istoricul, experienţa, referinţele despre un 
anumit partener. Este bine să se stabilească o listă a posibililor 
parteneri pe criteriul necesităţii, relevanţei şi al importanţei acestora. 
Modelul razelor comunitare este cea mai relevantă metodă de a 
identifica potenţialii parteneri. Elevii vor putea evalua viabilitatea 
unor parteneri şi vor înţelege mai bine ce anume trebuie să facă 
pentru a avea o vizibilitate mai pronunţată în comunitatea din care 
fac parte.  
 
Pasul 3. Contactarea partenerilor selectaţi 
Iniţial, Consiliul va trebui să simuleze modul în care va arăta 
parteneriatul, cum va fi el realizat, ce rezultate va produce, ce 
aşteptări are fiecare parte de la parteneriat. Apoi, va trebui să 
întreprindă acţiuni de contactare şi abordare directă a partenerilor 
selectaţi. Se va realiza şi o negociere asupra responsabilităţilor 
fiecărei părţi. Această etapă se poate solda fie cu un acord al 
partenerului selectat, fie cu un refuz. În cazul acordului, se trece la 

 
31 Aceşti paşi sunt adaptaţi după Shirley Sagawa, Eli Segal, Common Interest, 
Common Good: Creating Value through Business and Social Sector Partnerships, 
Harvard Business School Press, 2000;  
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etapa următoare, iar în cazul refuzului, se repetă pasul al treilea cu 
un alt posibil partener, dintre cei identificaţi în pasul al doilea. 
 
Pasul 4. Testarea 
În cazul în care contactarea partenerului s-a finalizat cu succes,  
Consiliul va trebui să planifice, să deruleze şi să evalueze o activitate 
mai simplă din cadrul campaniei, pentru a vedea dacă parteneriatul 
este într-adevăr viabil şi demonstrează că sunt şanse pentru a 
funcţiona eficient. Această etapă este importantă pentru a evita 
consumul de resurse, fără predicţia  succesului - pe baza rezultatelor 
intermediare. Dacă rezultatele intermediare sunt încurajatoare, 
relaţia dintre Consiliul Elevilor şi partenerul respectiv se va inten-
sifica şi va căpăta o nouă dimensiune, specifică pasului următor.       
 
Pasul 5. Creşterea 
Acest pas presupune intensificarea relaţiilor, prin renegocierea celor 
stabilite în pasul al treilea. Aceasta demonstrează existenţa încrederii 
între Consiliu şi partenerul ales. De obicei, atingerea acestui pas face 
posibil un parteneriat durabil şi eficient.  
 
 
Aceşti cinci paşi, prezentaţi succint, nu sunt paşi canonici, care 
trebuie să fie respectaţi întocmai. Vom constata, în multe situaţii că 
va trebui să intercalăm anumiţi paşi sau să includem alţi paşi, 
intermediari.  
 
 
De ce trebuie să ţinem cont atunci când ne alegem 
partenerii? 
 
În acest paragraf vom prezenta câteva principii de care trebuie să 
ţinem cont atunci când dorim să realizăm un parteneriat durabil şi 
eficient. Aceste principii ne vor ajuta să construim parteneriatul 
astfel ca partenerii să conştientizeze importanţa contribuţiei fiecăruia 
dintre ei. Ca şi în paragraful precedent, vom utiliza exemplul 
campaniei pentru reducerea abandonului şcolar, iniţiate de Consiliul 
Elevilor.  



Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru profesori şi elevi 

 

 71

    
• Principiul indispensabilităţii 
Există anumite instituţii de care trebuie să ţinem mereu cont în 
demersurile noastre. De obicei, aceste instituţii sunt cele care 
deţin resursele principale sau expertiza, într-o comunitate, iar 
datoria noastră este să încercăm să le angrenăm în demersurile 
noastre. De exemplu, campania de reducere a abandonului 
şcolar nu are semnificaţia dorită, dacă nu este sprijinită în primul 
rând de şcoală. 
 
• Principiul egalităţii 
Conform acestui principiu, fiecare partener trebuie să fie tratat 
egal şi fără nici un fel de discriminare. Este adevărat că acest 
principiu este uneori dificil de respectat, mai ales că mulţi dintre 
adulţi au dificultăţi în a aprecia opiniile tinerilor sau ale copiilor. 
Dar acest lucru trebuie să se întâmple. 

 
• Principiul responsabilităţii 
Orice responsabilitate asumată trebuie realizată conform 
înţelegerii iniţiale pentru atingerea scopului final. Dacă una 
dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile, atunci scopul final 
poate fi imposibil de realizat. De aceea, este important ca în 
momentul stabilirii parteneriatului să se precizeze cu exactitate 
toate situaţiile şi riscurile posibile.       
  
• Principiul flexibilităţii 
Parteneriatul presupune ca părţile să coopereze şi să comunice 
permanent. De multe ori, specificul instituţiilor, ideile şi 
interesele partenerilor nu corespund între ele. Astfel, pe 
parcursul  desfăşurării activităţii în parteneriat trebuie să se 
manifeste un anumit grad de flexibilitate şi înţelegere. Partenerii 
trebuie să evite comportamentul rigid. Să ne imaginăm că, 
pentru realizarea campaniei, Consiliul a elaborat un comunicat 
de presă, care nu se ridică la standardele specialiştilor din presă. 
Prin urmare, partenerii media trebuie să manifeste înţelegere şi 
să ofere sprijin pentru redactarea comunicatului. 
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Am enumerat doar câteva principii de care trebuie să se ţină cont 
atunci când se stabilesc relaţii de parteneriat. În funcţie de anumite 
situaţii şi contexte, pot apărea alte principii şi norme pe care va 
trebui să le abordăm cu atenţie. De exemplu, principiul reciprocităţii, 
principiul stabilităţii, principiul echităţii de şanse etc. Totuşi, aceste 
principii nu trebuie să fie considerate drept postulate finale. Ele 
trebuie adaptate intereselor şi necesităţilor partenerilor.        
 
 
 

5.2. Parteneriatul: liantul dintre şcoală şi comunitate 

 
 
Şcoala reprezintă un pilon al comunităţii, una dintre instituţiile de 
bază pentru existenţa şi dezvoltarea unei comunităţi. Şcoala creează 
în jurul său o nouă comunitate, care cuprinde, în primul rând, 
beneficiarii direcţi ai acesteia: elevii, profesorii, părinţii, apoi alte 
instituţii comunitare de ordin guvernamental sau nonguverna-
mental, public sau privat. În ambele situaţii, parteneriatul este un 
mecanism care facilitează relaţionarea dintre şcoală, instituţiile şi 
membrii comunităţii.  
 
 
Instituţia şcolii şi parteneriatul 
 
Şcoala este o instituţie publică şi ocupă un loc central în comunitate. 
Misiunea şcolii este să formeze viitorii cetăţeni, în concordanţă cu 
principiile şi valorile democraţiei. Învăţarea cetăţeniei nu se poate 
reduce doar la orele de educaţie/cultură civică, ci trebuie realizată 
într-o manieră integrată, inclusiv prin teme cross-curriculare şi prin 
climatul socio-educativ al şcolii, prin participare la activităţi 
extraşcolare, la viaţa comunităţii. Şcoala este un element de legătură 
între elev şi societate, contribuind la dezvoltarea unei concepţii 
despre lume şi a unei identităţi civice concordante cu valorile perene 
ale umanităţii. 
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Şcoala poate deveni un mediator în cadrul comunităţii. În vederea 
stimulării participării cetăţenilor la viaţa comunităţii, şcoala poate 
crea un "forum" în care să se discute problemele şi aspectele 
comunităţii şi la care să participe factorii de decizie, pe de o parte, şi 
liderii comunitari, pe de altă parte. O altă acţiune poate fi 
organizarea unui "târg de idei" al comunităţii, la care fiecare cetă-
ţean, de la mic la mare, să aibă posibilitatea să-şi expună propriile 
opinii şi soluţii privind o anumită problemă comunitară. Există 
multe exemple de practici de calitate în spaţiul european, unde, prin 
asemenea acţiuni, instituţia şcolii este în realitate un moderator al 
comunităţii.       
 
 
Parteneriatul şi schimbarea de viziune privind egalitatea 
părţilor  
 
Parteneriatul facilitează crearea unui mediu stimulator, prin care 
procesul educaţional se extinde şi asupra comunităţii. Având 
posibilitatea de a identifica problemele comunitare, elevii devin mult 
mai atenţi la ceea ce se petrece în jurul lor, mult mai activi în 
procesul de soluţionare a problemelor, mult mai responsabili în 
demersurile pe care le întreprind. Totodată, elevii îşi dezvoltă 
spiritul de iniţiativă în raport cu comunitatea din care fac parte. Dar 
toate aceste aspecte se pot implementa cu succes numai dacă fiecare 
partener va fi considerat egal cu celălalt.  
 
Graficul 5.3 prezintă relaţia elev-părinte-profesor prin prisma 
principiului egalităţii părţilor. Este de înţeles că în mediul şcolii 
relaţiile fundamentale se construiesc între elevi şi profesori. Dar, pe 
lângă aceşti doi actori primordiali, intervine şi un al treilea actor: 
părinţii. În această relaţie, părinţii dobândesc o poziţie intermediară. 
Acest element este important, deoarece sprijinul părinţilor este foarte 
important pentru implicarea elevilor şi pentru asigurarea 
convergenţei acţiunilor educative. Cercul reprezintă comunitatea în 
ansamblu, iar triunghiul echilateral reprezintă mediul şcolii. 
Observăm că relaţia între cei trei actori direcţi ai instituţiei şcolare 
este una simetrică. Laturile triunghiului exprimă egalitatea. Prin 
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urmare, relaţia dintre elevi, părinţi şi profesori în cadrul mediului 
şcolar trebuie să devină egală, pentru ca elevii să poată participa 
activ şi responsabil la viaţa comunităţii.  
 
 

 

ELEV 
 
 
 
 
 

MEDIUL 
ŞCOLII 

 
 

PĂRINTE                       PROFESOR 
 
 

COMUNITATE 

C
O

M
U
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Fig. 5.3. Modelul parteneriatului elev-părinte-profesor 
 
După cum observăm, principiul egalităţii părţilor, aplicabil în relaţia 
de parteneriat, schimbă viziunea privind relaţia elev-părinte-
profesor. Astfel, în cazul realizării unor activităţi de participare 
activă şi responsabilă la viaţa comunităţii, elevii nu mai sunt văzuţi 
ca "subordonaţi", ci ca parteneri egali. Printr-o asemenea abordare 
elevii îşi pot dezvolta mult mai eficient şi durabil calităţile personale 
şi interpersonale: 

• comunicare permanentă cu cei din jur (familie, şcoală, 
colegi, comunitate etc.) - elevii culeg informaţii, le 
sistematizează, le transmit, lucrează în echipă etc..; 

• motivare şi disponibilitate crescută pentru învăţare - 
elevii acceptă provocări, caută soluţii, evaluează; 

• intuiţie şi flexibilitate – spirit de relaţionare şi de 
solidarizare cu ceilalţi, capacitatea de a stabili priorităţile; 
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• capacitatea de a coordona – încrederea în forţele proprii şi 
în cele ale echipei, capacitatea de a organiza evenimente, 
capacitatea de a evalua acţiunile personale şi ale altora etc. 

 
Pe termen mediu şi lung, tratarea elevilor ca parteneri egali va aduce 
efectele estimate: responsabilitate, seriozitate, capacităţi noi, 
ataşament faţă de şcoală şi faţă de comunitate, încredere în 
instituţiile comunităţii, o mai mare vizibilitate a şcolii în comunitate. 
 
 
 
Parteneriatul dintre şcoală şi comunitate 
 
 
Formalizarea acestui tip de parteneriat înseamnă recunoaşterea 
importanţei implicării, asociativităţii, participării active şi responsa-
bile a elevilor în mediul şcolii şi al comunităţii. 
 
Prin participarea la viaţa comunităţii, elevii simulează procesele 
elaborării, luării şi evaluării deciziilor. De aceea, încurajarea 
participării elevilor prin parteneriatul dintre şcoală şi comunitate 
constituie o premisă pentru educarea lor în vederea exercitării 
statului şi rolului de cetăţean. Beneficiile participării elevilor la viaţa 
comunităţii se reflectă în: 

• învăţarea procesul democratic al guvernării şi 
guvernanţei32; observarea procesului decizional din 
comunitate şi exersarea adoptării deciziilor; 

• identificarea problemelor din comunitate şi a unor soluţii de 
rezolvare a acestora; 

• dezvoltarea capacităţilor de cooperare cu autorităţile locale, 
pentru rezolvarea problemelor comunităţii; 

• dezvoltarea capacităţilor de evaluare a acţiunilor şi 
programelor realizate de instituţiile comunitare;  

• consilierea şi orientarea altor elevi care doresc să se implice 
activ în viaţa comunităţii. 

 
32 Guvernanţă - model de guvernare bazat pe participarea cetăţenilor la 
luarea deciziilor. 
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Prin abordarea de tip partenerial, instituţia şcolară poate contribui la 
stimularea participării active şi responsabile a elevilor la viaţa 
comunităţii, prin intermediul asocierii şi participării directe la 
depistarea şi soluţionarea problemelor comunitare. De asemenea, 
prin asociativitate elevii pot învăţa principiile şi mecanismele 
organizării democratice a societăţilor. În acest context, este 
importantă reprezentarea elevilor în diferite structuri de decizie ale 
şcolii - consiliul elevilor, consiliul şcolii etc. În cazul în care 
reprezentarea va fi doar formală, fără respectarea principiilor 
parteneriatului, mai ales a principiului egalităţii părţilor, această 
modalitate de participare poate deveni contraproductivă şi chiar 
poate avea efecte negative, contrazicând valorile care ar trebui să 
stea la baza vieţii într-o societate democratică. 
 
 În cadrul parteneriatului dintre şcoală şi comunitate, profesorii îşi 
extind activitatea de la cea propriu-zis didactică, la cea de moderare 
şi de facilitare a relaţiei cu comunitatea locală. Aceste două roluri 
sunt complementare şi presupun adaptarea activităţii cadrelor 
didactice la specificul activităţilor extracurriculare orientate către 
comunitate.  
 
Ca facilitator, profesorul este preocupat de crearea unui mediu 
propice activităţilor elevilor, bazat pe încredere, respect, solidaritate 
şi responsabilitate. Îi încurajează pe elevi să înveţe mai mult din 
propria activitate şi să aplice cunoştinţele în activităţi concrete. 
 
Ca moderator, profesorul orientează elevii în activităţi, analizează 
permanent dinamica grupului, fără a interveni în mod direct şi 
vizibil. În această postură, profesorul trebuie să aibă abilitatea de a 
conduce grupul către obiectivul urmărit şi de a facilita 
conştientizarea eventualele puncte tari sau dificultăţi. 
 
Într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar. 
Elevii trebuie să  identifice şi celelalte instituţii cu valenţe educative, 
cu care să iniţieze parteneriate. Astfel, mediul educaţional comunitar 
are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de 
educaţie continuă a cetăţenilor. 



 
C a p i t o l u l  6

 
 
 
 

P r o i e c t u l  " P a r t i c i p a r e a  e l e v i l o r  –  

u n  m o d  d e  a  t ră i  d e m o c r a ţ i a " .  

U n  p a s  că t r e  o  c u l t u ră  a  

p a r t i c i pă r i i  
 

 
 
 
 
Proiectul "Participarea elevilor - un mod de a trăi democraţia", 
implementat de TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare si Inovare în 
Educaţie, cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos 
la Bucureşti, prin Programul Matra-KAP, a urmărit să creeze 
structuri şi mecanisme de participare a elevilor la nivelul şcolii şi să 
ofere elevilor oportunităţi concrete pentru a exersa participarea 
democratică. De asemenea, şi-a propus să sprijine transformarea 
şcolii într-un mediu democratic de învăţare, caracterizat printr-un 
management participativ, ofertă curriculară flexibilă şi cultură 
organizaţională bazată pe principiile democraţiei şi drepturilor 
omului.  
 
Grupul-ţintă l-au constituit elevii şi cadrele didactice din patru şcoli 
situate în mediul rural sau în oraşe mici, din judeţul Dolj:  Izvoare, 
Galicea Mare, Calafat (Sc. Nr. 2) şi Desa. Într-o perspectivă 
integratoare, alături de şcoală au fost vizate şi autorităţile locale - 
primării şi consilii locale. 
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Şcolile-pilot au creat oportunităţi de participare a elevilor la viaţa 
şcolii, în activităţile formale şi nonformale. În fiecare şcoală, a fost 
creată o echipă de implementare a proiectului la nivel local, care a 
participat la un seminar de formare, menit să asigure o abordare 
comună şi comprehensivă asupra participării elevilor. Fiecare şcoală 
a elaborat propriile proiecte prin care să promoveze participarea 
elevilor, beneficiind de consultanţa oferită de formatori. Acestea au 
fost implementate în perioada martie-iunie 2006 şi au vizat două 
dimensiuni ale participării: participarea în cadrul şcolii şi 
participarea la nivelul comunităţii, prin activităţi extraşcolare. 
 
Proiectul s-a finalizat printr-o şcoală de vară, care şi-a propus să 
ofere participanţilor posibilitatea de a împărtăşi experienţele de 
proiect, de a învăţa unii de la alţii şi, mai ales, de a deveni conştienţi 
că sunt capabili să schimbe ceva în comunitatea lor. 
 
 
Valoarea adăugată 
Proiectul a propus o abordare inovatoare a participării: diverse 
forme de participare a elevilor, activităţi de formare pentru echipele 
locale, implicarea diferiţilor factori interesaţi. Iniţiatorii au pornit de 
la premisa că participarea nu se reduce la a fi membru în Consiliul 
elevilor sau în alte structuri, ci este înţeleasă în sens mai larg, ca 
participare în activităţile didactice, în alegerea disciplinelor opţionale 
sau a unor teme, utilizarea metodelor interactive, evaluarea autentică 
(sau evaluarea pentru învăţare), elaborarea şi implementarea unor 
proiecte, organizarea unor campanii de informare publică, 
participarea la activităţi de voluntariat în comunitate etc. 
 
 
Parteneri 
Proiectul "Participarea elevilor - un mod de a trăi democraţia" a fost 
implementat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Dolj şi al 
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti. De asemenea, 
Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti a încurajat 
această iniţiativă şi a devenit partener al proiectului. 
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Activităţi 
 
• Constituirea echipei de coordonare şi a echipelor proiectului la 

nivelul şcolilor-pilot 
Echipele proiectului la nivelul şcolilor pilot au fost formate din: 

- directorul şcolii 
- doi profesori (de regulă, profesorul de cultură civică şi cel 

responsabil cu activitatea educativă) 
- trei elevi  
- un reprezentant al autorităţilor locale. 

Echipa şcolii a stabilit planul de activităţi al şcolii şi strategia de 
implementare, a implicat partenerii locali şi a evaluat activităţile 
desfăşurate şi impactul acestora. 
 
• Seminar de lansare a proiectului  
Seminarul de lansare a reunit reprezentanţi ai şcolilor pilot şi a avut 
un dublu scop: lansarea proiectului şi organizarea unei prime sesiuni 
de formare. 
 
• Activităţi la nivelul şcolilor pilot: 

- sesiuni de formare în şcolile pilot 
- implementarea unor proiecte care să promoveze participarea 

elevilor la viaţa şcolii şi a comunităţii 
Sesiunile de formare organizate la nivelul fiecărei şcoli-pilot au 
reunit: elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai autorităţilor locale, 
reprezentanţi ai unor organizaţii nonguvernamentale locale 
(acolo unde acestea au existat). 

 
• Elaborarea şi tipărirea pliantului de prezentare a proiectului şi 

a ghidului metodologic “Participarea elevilor” 
 
• Şcoala de vară “Participarea elevilor” 
Şcoala de vară - eveniment care a marcat încheierea proiectului - a 
urmărit diseminarea experienţei acumulate de şcolile pilot, identifi-
carea punctelor forte şi a punctelor slabe ale proiectului; analizarea 
“lecţiilor învăţate”, identificarea posibilităţilor de parteneriat cu alte 
şcoli şi cu alte ONG-uri şi pregătirea continuării proiectului. 
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• Evaluarea proiectului  
Monitorizarea şi evaluarea proiectului au oferit permanent 
informaţii despre derularea activităţilor, despre rezultatele parţiale şi 
eventualele dificultăţi întâmpinate.  
 
Rezultatele proiectului 
 
Rezultatele sau, mai bine spus, efectele proiectului se pot împărţi în 
două categorii: unele observabile şi uşor măsurabile, altele mai puţin 
vizibile la o primă analiză şi mai greu de măsurat. Importanţa 
acestor rezultate sau efecte nu este însă direct proporţională cu 
potenţialul de măsurare. Unele dintre efecte - deşi greu de cuantificat 
- sunt valoroase şi durabile, generând, în lanţ, noi efecte.  
 
Pe scurt, cele opt proiecte realizate şi implementate de şcolile pilot, 
persoanele care au beneficiat de cursurile în domeniul cetăţeniei 
active şi al participării, competenţele pe care acestea şi le-au format, 
cunoştinţele pe care le-au acumulat, legătura revitalizată dintre 
şcoală şi comunitatea locală sunt numai câteva dintr-o listă mult mai 
lungă de rezultate. Şcolile au acum competenţe de elaborare, de 
implementare şi de evaluare a proiectelor. Ca element de estimare a 
durabilităţii proiectelor, poate fi remarcată iniţiativa şcolilor de a 
elabora şi implementa noi proiecte, unele fiind o continuare sau o 
dezvoltare a celor deja derulate. Astfel, două dintre şcolile pilot deja 
au candidat pentru obţinerea unor noi fonduri, valorificând în acest 
mod o parte din competenţele formate prin intermediul proiectului-
cadru „Participarea elevilor - un mod de a trăi democraţia”. 
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E x e m p l e  d e  p a r t i c i p a r e .  

P r o i e c t e  a l e  ş c o l i l o r  p i l o t  
 
 
 
Unul dintre obiectivele proiectului a vizat dezvoltarea capacităţii 
şcolilor de a elabora şi de a implementa proiecte. Prin urmare, 
agenda sesiunilor de formare a fost corelată cu acest obiectiv.   
 
Pornind de la specificul fiecărei comunităţi şi al fiecărei şcoli, 
echipele locale au elaborat şi au implementat două proiecte: unul 
care să vizeze participarea elevilor la nivelul şcolii şi unul care să 
promoveze participarea elevilor la viaţa comunităţii. 
 
 

7.1. Proiectele şcolilor pilot, 
care au vizat participarea elevilor la nivelul şcolii 

 
Proiectele şcolilor pilot, care au vizat participarea elevilor la nivelul 
şcolii au vizat crearea unor elemente de identitate a şcolii, principalul 
mecanism fiind revista şcolii. Astfel, trei din cele patru şcoli pilot au 
identificat nevoia ameliorării imaginii şcolii în comunitate, crearea 
unei mai bune vizibilităţi a şcolii în rândul elevilor şi la nivelul 
comunităţii, oferirea unui spaţiu de exprimare a opiniilor. Una dintre 
şcoli a ales o altă un alt mecanism menit şi el să construiască o 
anumită imagine a şcolii: şcoala preocupată de mediul înconjurător. 
Pentru o imagine de ansamblu, redăm în continuare cele patru 
proiecte din această categorie.   
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7.1.1. Şcoala Galicea Mare: "Vrem o şcoală ecologică!" 

 
  

  

 

   
 

MOTTO:” Natura vie a existat trei miliarde de ani fără 
om, dar omul nu poate trăi nici o clipă fără natură” 

 
Justificarea proiectului 
Lumea satului se află în continuă schimbare, în plin proces de 
tranziţie spre ceea ce numim civilizaţie citadină. Aceasta oferă un 
grad sporit de confort, dar pune în pericol sănătatea, prin poluarea 
tot mai accentuată. 
Conştienţi de acest fapt, profesorii şcolii Galicea Mare îşi asumă 
misiunea de a educa elevii în scopul cunoaşterii spaţiului geografic, 
al aprecierii obiective a evenimentelor, locurilor, oamenilor şi 
stilurilor de viaţă. Totodată, elevii trebuie să devină conştienţi de 
relaţia: mediu curat = viaţă sănătoasă. 
Activităţile pe care ni le-am propus au urmărit facilitarea 
conştientizării şi responsabilizarea elevilor în ceea ce priveşte 
menţinerea unui mediu natural propice vieţii. Proiectul îşi propune 
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să contribuie şi la dezvoltarea relaţiilor interumane, antrenând elevii 
să devină coautori la propria lor formare. Astfel, proiectul răspunde 
nevoilor de cunoaştere a normelor de educaţie ecologică, de 
îmbunătăţire a mijloacelor de semnalizare ecologică şi de prevenire a 
poluării în mediul rural.  
 
 
Scopul proiectului 
Formarea şi dezvoltarea comportamentului civic şi ecologic al 
elevilor, prin acţiuni extra-curriculare. 
 
Obiective 

• sensibilizarea şi educarea tuturor elevilor cu privire la 
respectarea normelor de educaţie ecologică; 

• revitalizarea vieţii şcolii, prin implicarea tuturor elevilor şi 
cadrelor didactice în acţiunile propuse; 

• crearea unui mediu ambiant plăcut şi curat, prin 
înfrumuseţarea, supravegherea şi păstrarea curăţeniei în 
şcoală şi în afara ei; 

• stimularea şi promovarea capacităţii creative. 
 
Durata: 15 martie-15 iunie 2006 
 
Parteneri:  Consiliul elevilor pe şcoală 

Consiliul reprezentativ al părinţilor 
Membri ai comunităţii 

 
Instituţii partenere:  Consiliul local 

Poliţia  
Dispensarul uman 

 
Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi 
 
Resurse materiale: hârtie tip xerox, markere, filme foto, material 
săditor, vopsea, saci menajeri, mănuşi, unelte agricole, ghivece 
pentru flori, materiale de construcţie specifice,  casete video,  cartuş 
imprimantă, tricouri. 
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Rezultate aşteptate 

 Aspectul şcolii îmbunătăţit, prin instalarea unor băncuţe, 
coşuri de gunoi şi prin crearea unui mini-parc în curtea şcolii 

 Realizarea unui colţ ecologic; 
 Elevi mai informaţi şi mai responsabili în raport cu mediul 

ambiant; 
 Pliante şi mijloace de informare. 

 
Monitorizare 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
 Centrul pentru Dezvoltare  şi Inovare în Educaţie (TEHNE) 

 
Plan de activităţi 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi 
 

Durata Locaţia  Buget 
 

1. Popularizarea activităţilor 
propuse în cadrul proiectului 

15-22 
martie 

Căminul 
Cultural 

Hârtie  

2. Elaborarea unor reguli şi 
norme privind respectarea 
curăţeniei în şcoală 

15-22 
martie 

şcoala 
 

Carton 
duplex,  
carioci 
 

3. Crearea unei scheme de lucru 
cu elevii şi cadrele didactice 
implicate 

23-24 
martie 

şcoala 
 

 

4. Achiziţionarea şi 
confecţionarea materialelor 
necesare pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor (coşuri) 

27 
martie - 
9 aprilie 

şcoala 
 

resurse 
financiare 

5. Amenajarea unei platforme 
ecologice prin amplasare unor 
coşuri de gunoi 

aprilie curtea 
şcolii 

 

6. Reamenajarea spaţiilor verzi 
aferente şcolii şi repartizarea 
lor pentru întreţinere 

aprilie – 
perma-
nent 

curtea 
şcolii 

material 
săditor, 
saci menajeri 
resurse 
financiare 

7. Iniţierea unui concurs între 
clase 

mai - 
iunie 

şcoala 
 

resurse 
financiare 
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”Cea mai frumoasă zonă 
verde” 

8. Amenajarea unui colţ ecologic 15 
aprilie - 
15 mai 

culoarul 
şcolii 

ghivece 
pentru flori, 
fotografii 

9. Celebrarea „Zilelor Mediului” 
(expoziţie desene, flori) 

5 iunie şcoala 
 

 

10. Realizarea de chestionare, 
interviuri cu privire la 
desfăşurarea proiectului 

mai - 
iunie 

şcoala  resurse 
financiare 

11. Realizarea portofoliului perma-
nent 

şcoala  resurse 
financiare 
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7.1.2. Şcoala Desa: "Parteneri în creaţie şi informare" 
 
Proiectul  a pornit din nevoia unei mai bune informări a elevilor şi a 
membrilor comunităţii, în scopul îmbunătăţirii imaginii şi creşterii 
prestigiului şcolii în comunitate. De asemenea, mulţi dintre elevii 
şcolii sunt pasionaţi de jurnalism. Editarea unei reviste a şcolii va 
crea un spaţiu de exprimare şi de exersare a înclinaţiilor jurnalistice 
ale elevilor. 

  
Obiective : 

• Crearea unui mecanism de informare a elevilor şi 
comunităţii cu privire la evenimente şi aspecte generale 
legate de şcoală şi de comunitate; 

• Dezvoltarea capacităţilor de comunicare publică la nivelul 
elevilor; identificarea şi dezvoltarea unor aptitudini 
jurnalistice şi literare ale elevilor; 

• Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă şi a spiritului de 
iniţiativă la nivelul elevilor şi cadrelor didactice. 

 
Parteneri:   Consiliul elevilor 

Consiliul local 
Primăria comunei 
Studioul TV local 
Redacţia "Ediţiei speciale" 

Durata: aprilie - iunie 2006 
 
Grup ţintă: elevii şi cadrele didactice ale şcolii 
 
Beneficiari: elevii, cadrele didactice, membrii comunităţii 
 
Resurse umane: elevi, cadre didactice 
 
Resurse materiale:  
Disponibile: calculatoare, cameră foto digitală, scanner 
Necesare: imprimantă color,  consumabile 
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Rezultate aşteptate 
Revista şcolii tipărită 
Spirit de echipă 
Elevi şi părinţi mai informaţi despre activitatea şcolii şi despre 
educaţie, în general 
 
Diseminarea informaţiei 
Mass-media locale 
Cercuri metodice 
Activităţi extraşcolare 
 
Evaluare  
Chestionare de evaluare la finalul proiectului 
Interviuri 
Portofoliul proiectului 
 
Plan de activităţi 

Nr. 
crt. 

Activitatea  Durata  Locaţia  

1. Întâlnirea Consiliului elevilor 
Crearea grupului de elevi şi de cadre 
didactice care vor constitui "nucleul" 
revistei 

31 martie şcoală 

2. Vizită pregătitoare: vizitarea redacţiei 
"Ediţiei speciale" din Craiova 

3-7 aprilie 
2006 

Craiova 

3. Întâlnire între elevi şi Consiliul local al 
comunei 
Elaborarea planului revistei 

10-14 aprilie Consiliul 
local 

4. Întâlnire între grupul-nucleu, Consiliul 
elevilor şi Consiliul profesoral 
Consultări asupra planului revistei 

10-14 aprilie şcoală 

5. Redactarea articolelor 14 aprilie - 5 
mai 

 

6. Selectarea articolelor şi a materialelor, pe 
domenii şi secţiuni  
Editarea imaginilor / ilustraţia revistei 

8-15 mai şcoală 

7. Tehnoredactarea şi corectarea materialelor  
Stabilirea formatului revistei 

15-25 mai şcoală 

8. Tipărirea revistei 25 mai - 5 tipografie 

7
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iunie 
9. Promovarea revistei prin mass-media 

locale 
iunie şcoală, 

comună 
10. Evaluarea activităţilor 5-15 iunie şcoală, 

comună 
11. Lansarea primului număr al revistei 16 iunie şcoală 
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7.1.3. Şcoala Izvoare: Revista şcolii 
 
Elevii au pornit de la premisa că o revistă a şcolii este "o carte de 
vizită". Nevoile identificate de ei au fost vizibilitatea şcolii în cadrul 
comunităţii şi vizibilitatea mai bună a activităţii elevilor în cadrul 
şcolii. Pe lângă acestea, elevii au considerat necesar un mecanism 
prin care să poată exersa exprimarea opiniilor, argumentarea şi să 
poată contribui la informarea colegilor, a părinţilor şi a locuitorilor 
comunei.  
 
Obiective : 

• Crearea unui mecanism de informare a elevilor şi 
comunităţii cu privire la evenimente şi aspecte generale 
legate de şcoală şi de comunitate. 

• Dezvoltarea capacităţilor de prelucrare a informaţiei, de 
exprimare scrisă, de argumentare a opiniilor. 

• Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă, a spiritului de 
iniţiativă, a capacităţii de rezolvare de probleme. 

 
Iniţiator:  Consiliul elevilor 
 
Durata:  aprilie - iunie 2006 
 
Grup ţintă: elevii din clasele V-VIII, cadrele didactice, părinţii 
 
Beneficiari: elevii, cadrele didactice, membrii comunităţii 
 
Resurse umane: elevi, cadre didactice 
 
Resurse materiale:  
Disponibile: calculatoare, scanner 
Necesare: imprimantă color,  cameră foto digitală, consumabile 
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Plan de activităţi 
 
Nr. 
crt. 

Activitatea  Durata  Locaţia  

1. Întâlnirea Consiliului elevilor 
Stabilirea colectivului de redacţie 
Delimitarea responsabilităţilor 

20-30 martie şcoală 

2. Elaborarea planului revistei 
Structurarea pe domenii / teme 
Consultări asupra planului revistei 

1 -10 aprilie Consiliul 
elevilor 

3. Redactarea articolelor 10-26 aprilie  
4. Selectarea articolelor şi a materialelor, 

pe domenii  
Ilustrarea revistei 

26-30 aprilie  şcoală 

5. Tehnoredactarea şi corectarea 
materialelor  

1-10 mai şcoală 

6. Tipărirea revistei şi multiplicarea  10-12 mai tipografie 
7. Lansarea primului număr al revistei 15 mai şcoală 
8. Distribuirea revistei şi atragerea de noi 

colaboratori pentru colectivul de 
redacţie 

15-25 mai şcoală, 
comună 

9. Evaluarea activităţilor 25 mai - 5 
iunie 

şcoală, 
comună 

10. Întâlniri frecvente de lucru, pentru a 
asigura apariţia lunară a revistei 

iunie şcoală 

 
Rezultate aşteptate 
Revista şcolii tipărită 
Spirit de echipă 
Elevi şi părinţi mai informaţi despre activitatea şcolii şi despre 
educaţie, în general 
 
Diseminarea informaţiei 
Cercuri metodice 
Activităţi extraşcolare 
 
Evaluare  
Chestionare de evaluare la finalul proiectului 
Portofoliul proiectului
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7.1.4. Şcoala nr. 2 Calafat: Revista şcolii 
 
Proiectul s-a bazat pe dorinţa elevilor de a crea  un mecanism de 
informare pentru elevi şi pentru comunitate care să contribuie la 
dezvoltarea unei culturi democratice în şcoală. De asemenea, elevii 
doresc să se implice în rezolvarea problemelor şcolii şi ale 
comunităţii. 
 
Obiectivele proiectului: 

• Dezvoltarea unei culturi democratice în şcoală, prin 
participarea elevilor la luarea deciziilor, prin informare şi 
responsabilizare 

• Asumarea de responsabilităţi în organizarea unor activităţi 
extraşcolare 

 
Durata: 1 aprilie – 18 iunie 2006 
Grup ţintă: elevii din clasele V-VIII, cadrele didactice, părinţii 
Beneficiari: elevii, cadrele didactice, membrii comunităţii 
Resurse umane: 42 de elevi , 5 cadre didactice, părinţi 
Resurse materiale:  
Disponibile: calculatoare, scanner, copiatoare 
Necesare: imprimantă color,  cameră foto digitală, consumabile  

 
Plan de activităţi 
 
Activităţi Timp Resurse 
Întâlnirea colectivelor de redacţie şi 
stabilirea sarcinilor fiecăruia 

Săptămâna 1 Sponsorizări (au 
implicat activităţi 
de strângere de 
fonduri) 

Informarea elevilor cu privire la 
proiectul „Participarea elevilor : un 
mod de a trăi democraţia”, sondaje de 
opinie şi interviuri în rândul elevilor 

Săptămâna 2  

Culegerea şi selectarea informaţiilor 
din viaţa elevilor 

Săptămânile 
3, 4, 5 şi 6 

Calculatoare, 
scanner, aparat 
foto digital, 
consumabile 



Luciana-Simona Velea, Nicolae Toderaş, Mihaela Ionescu 

 

 92

Tehnoredactarea informaţiilor 
selectate, a fotografiilor şi distribuirea 
revistei 

Săptămânile 
7 şi 8 

Calculatoare, 
scanner, aparat 
foto digital, 
consumabile 

Evaluarea activităţilor şi a revistei 
 

Săptămâna 9 Calculatoare, 
scanner, aparat 
foto digital, 
consumabile 

 
Rezultate aşteptate: 

• Revista tipărită în 200 de exemplare 
• Distribuirea revistei în şcoală şi în afara şcolii 
• elaborarea de către elevi a unui regulament propriu al 

consiliului de redacţie al revistei 
 
Evaluare 
Chestionare cu răspunsuri închise şi cu răspunsuri deschise 
Interviuri 
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7.2. Proiectele şcolilor pilot, care au vizat 
participarea elevilor la nivelul comunităţii 

 
 
Cu toate că nevoile identificate de echipele şcolilor pilot erau 
numeroase şi diverse, unele dintre ele depăşind posibilităţile de 
soluţionare ale elevilor şi ale şcolii, au fost selectate cele considerate 
prioritare şi posibil de realizat în perioada delimitată prin proiectul-
cadru. Procesul de selecţie nu a fost unul uşor, elevii având 
sentimentul că se "renunţă" sau "se amână" rezolvarea celorlalte 
probleme ale comunităţii. Dar, şi în acest caz, a fost învăţată o 
„lecţie”, şi anume stabilirea priorităţilor şi estimarea obiectivă a 
posibilităţilor, în funcţie de resursele, timpul şi capacităţile 
disponibile. 
 
7.2.1. Şcoala Izvoare:  
„Învăţaţi de la elevi! Campanie de educaţie pentru sănătate” 
 
Mulţi dintre locuitorii comunei, în special cei vârstnici, nu au acces la 
mijloace de informare în masă (televiziune, ziare, radio), iar 
informaţiile lor despre pericolele asupra sănătăţii şi despre 
modalităţile de prevenire a unor boli sunt limitate. Preocuparea 
pentru sănătate este fundamentată şi de existenţa unor riscuri 
crescute, în condiţiile circulaţiei intense şi rapide a oamenilor, a 
vieţuitoarelor şi a bunurilor (ex., gripa aviară). Elevii şcolii consideră 
că este necesară o mai bună informare a populaţiei referitor la 
măsurile de protecţie a sănătăţii, pentru ca toţi cetăţenii comunei să 
conştientizeze importanţa acestora. 
Proiectul a fost elaborat în urma unei analize de nevoi, care a 
evidenţiat: 

• insuficienta informare a populaţiei cu privire la riscurile 
expunerii la diferite boli contagioase şi la modalităţile de 
prevenire;  

• dificultatea deplasării populaţiei îmbătrânite la dispensarul 
comunal; 
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• situaţia dificilă a unor persoane cu nevoi speciale, al căror 
acces la informare este redus; 

• nivelul redus de conştientizare al membrilor comunităţii în 
legătură cu pericolul unor epidemii (de ex., gripa aviară). 

 
Scopul proiectului 
Participarea elevilor la informarea membrilor comunităţii cu privire 
la educaţia pentru sănătate 
 
Obiective : 

• Organizarea unei campanii de educaţie pentru sănătate a 
membrilor comunităţii 

• Realizarea unor materiale informative: pliante, fluturaşi, 
postere 

• Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă şi a spiritului de 
iniţiativă la nivelul elevilor  

 
Parteneri:   Consiliul elevilor 

Dispensarul comunei/ Cabinet medical 
individual - Dr. Ioana Fulgu 
Consiliul local 
Primăria comunei 
Biserica 

 
Durata: aprilie - mai 2006 
 
Grup ţintă: membrii comunităţii 
 
Beneficiari: elevii, cadrele didactice, membrii comunităţii 
 
Resurse umane: elevii claselor V-VIII, cadre didactice 
Resurse materiale:  
Disponibile: calculatoare, scanner 
Necesare: imprimantă color,  cameră foto digitală, consumabile 
 
Rezultate aşteptate 
Materiale informative: pliante, fluturaşi, postere 
La nivelul comunităţii:  

• locuitori mai informaţi despre modalităţile de păstrare a 
sănătăţii, mai conştienţi de riscurile asupra sănătăţii 
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• diminuarea riscurilor de îmbolnăvire 
La nivelul elevilor: 

• responsabilizarea elevilor, capacitatea de a lucra în grup, 
spirit civic, capacităţi sporite de comunicare 

 
Diseminarea informaţiei 
Cercuri metodice 
Activităţi extraşcolare 
 
Evaluare: chestionare de evaluare la finalul proiectului, interviuri, 
portofoliul proiectului 
 
Plan de activităţi 

Nr. 
crt. 

Activitatea  Durata  Resurse  

1. Organizarea echipelor de lucru şi a 
grupului de coordonare 

1-4 aprilie  

2. Stabilirea temelor campaniei de 
educaţie pentru sănătate şi a unei 
bibliografii minimale (surse de 
informare) 

5-9 aprilie hârtie, toner, 
imprimantă 

3. Realizarea unor materiale informative: 
postere, pliante, fluturaşi 

10-22 aprilie hârtie, toner, 
imprimantă, 
copiator 

4. Consultarea medicului din comună, 
pentru a verifica relevanţa şi calitatea 
informaţiei ce va fi transmisă către 
comunitate 

15-30 aprilie  

5. Definitivarea materialelor informative 22-30 aprilie hârtie, toner, 
imprimantă, 
copiator 

6. Campania de informare: deplasarea 
echipelor în comunitate şi distribuirea 
materialelor informative 

mai film foto 
 

7. Evaluarea activităţilor pe parcurs; 
evaluare 
finală, 
1-15 iunie 

hârtie, toner, 
imprimantă, 
copiator 
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7.2.2. Şcoala Galicea Mare: „Suntem mici, dar ne pasă!” 

 
 „Dacă viitorul imediat este în mâinile politicienilor, adevăratul 
viitor se află în mâinile educatorilor”(L. Raillon). Îndrumaţi în 
spiritul valorilor democraţiei, copiii sunt cei care vor construi 
societatea de mâine. Dascălii sunt cei care pun bazele unei construcţii 
care se va ridica apoi de la sine. Făcându-i pe copii conştienţi că 
ajutându-şi aproapele se vor ajuta pe ei înşişi, poate în viitor vom trăi 
într-o lume mai bună. 
 
Profesorii şi elevii şcolii Galicea Mare au observat că unii membri ai 
comunităţii locale au un nivel de trai scăzut, datorat imposibilităţii 
de a munci. Elevii şi-au exprimat dorinţa de a sprijini familiile care 
întâmpină dificultăţi în viaţa de zi cu zi.   
 
Scopul proiectului 
Sensibilizarea întregii comunităţi pentru ajutarea celor nevoiaşi prin 
implicarea activă a elevilor.  
 
Obiective : 

• Sensibilizarea tuturor elevilor şi membrilor comunităţii cu 
privire la problemele cu care se confruntă semenii lor; 

• Stimularea solidarităţii elevilor, prin participarea în acţiuni 
de voluntariat în comunitate; 

• Ajutorarea a 3-5 familii aflate în imposibilitatea de a-şi 
asigura un trai decent. 

 
Parteneri:   Consiliul elevilor 

Consiliul reprezentativ al părinţilor 
Membri ai comunităţii 
Consiliul local 
Poliţia 
Biserica 
 

Durata: 15 martie-16 iunie 2006 
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Resurse umane: elevii, cadrele didactice, părinţii 
 
Resurse materiale: hârtie tip xerox, markere, filme foto, casetă video, 
carton duplex, var, material săditor, produse alimentare, materiale 
refolosibile, pungi plastic. 
 
Rezultate aşteptate 

• Realizarea unui panou publicitar 
• Pliante şi alte materiale informative de sensibilizare a 

elevilor şi membrilor comunităţii cu privire la problemele 
semenilor şi la importanţa solidarităţii 

• Ajutorarea a 3-5 familii nevoiaşe 
 
Monitorizare 
Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE) 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
 
Plan de activităţi 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea  Durata  Locaţia  Buget/ 
resurse 

1. Crearea echipei proiectului, 
stabilirea responsabilităţilor şi 
a strategiei de lucru 

15-20 
martie 

  

2. Confecţionarea unor materiale 
publicitare pentru 
popularizarea proiectului: 
dezbatere publică (panou 
publicitar, fluturaşi, postere, 
pliante) 

20-30 
martie 

Şcoală, 
Căminul 
cultural 

hârtie, pal, 
cornier, 
markere 

3. Identificarea a 3-5 familii 
nevoiaşe şi a problemelor cu 
care se confruntă 

15-30 
martie 

Comuna 
Galicea 
Mare 

hârtie 

4. „De la inimă la inimă”-
implicarea efectivă a elevilor în 
activităţile gospodăreşti, 
pentru ajutorarea familiilor 
identificate 

 10-15 
Aprilie 

Com. 
Galicea 
Mare 

film foto, 
var, 
material 
săditor, 
caseta 
video, 
tricouri 

7
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5. „Târgul micilor şcolari”- 
prezentarea de obiecte 
realizate de colectivele de 
elevi, ocazie cu care se 
colectează donaţiile 

25 
aprilie 

Şcoală resurse 
financiare 
materiale 
refolosite, 
tricouri 

6. Distribuirea produselor 
colectate familiilor nevoiaşe 
identificate 

25 
aprilie-
01 mai 

Com. 
Galicea 
Mare 

resurse 
financiare 
produse 
alimentare
, pungi 
plastic 

7. Evaluarea finală- realizarea 
portofoliului proiectului; 
chestionare interviuri. 

20 mai-
15 iunie 

şcoală, 
comuni-
tate 

hârtie, 
toner, 
impriman-
tă, 
copiator  

 
Diseminarea informaţiei 
Contacte directe cu elevii şi cadrele didactice, pliante, afişe etc. 
Cercul metodic 
Tabere şcolare la care participă elevi şi cadre didactice 
Şcoala de vară din cadrul proiectului "Participarea elevilor - un mod 
de a trăi democraţia" 
 
Evaluare  
Chestionare de evaluare la finalul proiectului 
Interviuri 
Portofoliul proiectului 
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7.2.3.    Şcoala Desa: „O şcoală, un parc!” 
 
 
Scopul proiectului 
Formarea unor atitudini şi comportamente pozitive faţă de mediul 
înconjurător  
 
Obiective : 

• Sensibilizarea tuturor elevilor şi membrilor comunităţii cu 
privire la importanţa unui mediu sănătos, pentru om şi 
pentru societate; 

• Conştientizarea importanţei pe care conservarea mediului o 
are pentru viaţa de zi cu zi a comunităţii; 

• Dezvoltarea colaborării dintre şcoală, autorităţi locale, agenţi 
economici şi părinţi, în vederea organizării unor acţiuni 
ecologice comune şi a susţinerii educaţiei pentru mediu; 

• Stimularea participării elevilor la înfrumuseţarea mediului 
înconjurător. 

 
Parteneri:   Consiliul elevilor 

Membri ai comunităţii 
Consiliul local 

 
Durata: aprilie - iunie 2006 
 
Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi 
 
Resurse materiale: plante decorative, scânduri, ciment, coşuri de 
gunoi, panouri. 
 
Rezultate aşteptate 

• existenţa unui spaţiu de recreere 
• o imagine mai bună a şcolii în comunitate 
• activităţi extraşcolare realizate în parc 
• o comunitate mai informată cu privire la educaţia pentru 

mediul înconjurător 
• un parc amenajat şi îngrijit 
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Monitorizare 
Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE) 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
 
Diseminarea informaţiei 
Contacte directe cu elevii şi cadrele didactice, pliante, afişe etc. 
Cercuri metodice 
Activităţi extraşcolare 
 
Evaluare  
Chestionare de evaluare la finalul proiectului 
Portofoliul proiectului 
 
Plan de activităţi 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea  Durata  Locaţia  Buget/ 
resurse 

1. Întâlnire cu autorităţile 
locale 
Alegerea terenului pentru 
amenajarea parcului 

3-5 aprilie Consiliul 
local 

 

2. Elaborarea proiectului 
parcului 

5-10 
aprilie 

şcoală Hârtie, 
imprimanta 

3. Pregătirea terenului 10-16 
aprilie 

parc film foto, var, 
material 
săditor, DVD 

4. Achiziţionarea plantelor 
decorative 

16-30 
aprilie 

 resurse 
financiare 
 

5. Plantarea şi însămânţarea 16-30 
aprilie 

parc film foto, var, 
material 
saditor, DVD, 
unelte 

6. Îngrijirea plantelor, 
irigarea solului 

16 iunie-
oricând 
este 
necesar 

parc furtun pentru 
irigarea solului 
/ udarea 
plantelor 

7. Construirea şi fixarea 
băncilor 

2-20 mai parc scândură, 
vopsea 
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8. Montarea unor panouri cu 
mesaje educative 

20 - 30 mai parc vopsea, tablă, 
lemn 

9. Mediatizarea proiectului perma-
nent 

 Hârtie, toner, 
imprimanta 

10. Celebrarea 1 iunie  parc  
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7.2.4. Şcoala nr. 2 Calafat 
„Pentru un oraş frumos şi sănătos!” 
 
 
Scopul proiectului 
Formarea unor atitudini şi comportamente pozitive faţă de mediul 
înconjurător  
 
Obiective : 

• Implicarea elevilor în activităţi colective care să le dezvolte 
spiritul de echipă şi  capacitatea de lucru în grup; 

• Dezvoltarea spiritului civic, prin participarea la rezolvarea 
unei probleme a comunităţii; 

• Conştientizarea importanţei îngrijirii şi conservării mediului 
înconjurător; 

• Dezvoltarea colaborării dintre şcoală, autorităţi locale, agenţi 
economici şi părinţi, în vederea organizării unor acţiuni 
ecologice comune şi a susţinerii educaţiei pentru mediu. 

 
Parteneri:   Consiliul elevilor 

Membri ai comunităţii 
Consiliul local 

Durata: 28 martie - 10 iunie 2006 
 
Resurse umane: grupuri de elevi şi diriginţi, personal autorizat de la 
Ocolul Silvic şi de la Primărie,  părinţi 
 
Resurse materiale: unelte, răsad de flori, puieţi, scânduri, ciment, 
coşuri de gunoi, saci de gunoi, panouri. 
 
Rezultate aşteptate 

• O zonă a oraşului curată şi frumoasă - parc amenajat şi 
îngrijit de elevi; 

• o mai bună legătură între şcoală şi comunitate; 
• noi atitudini şi competenţe formate la elevi: spirit civic, 

responsabilitate, lucru în grup, comunicare, cooperare etc.; 
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• sensibilizarea şi informarea comunităţii cu privire la 
importanţa îngrijirii mediului înconjurător. 

 
Monitorizare 
Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
 
Diseminarea informaţiei 
Contacte directe cu elevii şi cadrele didactice, pliante, afişe etc. 
Cercuri metodice 
Activităţi extraşcolare 
 
Evaluare  
Chestionare de evaluare la finalul proiectului 
Portofoliul proiectului 
 
Plan de activităţi 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea  Durata  Buget/ 
resurse 

1. Instruirea echipelor de implementare, 
stabilirea planului de acţiune 

28 martie  

2. Contactarea autorităţilor locale şi a 
Ocolului Silvic şi stabilirea 
parteneriatului pentru derularea 
proiectului 

30 martie cadre didactice 
şi elevi 

3. Inspectarea zonelor de lucru şi 
stabilirea planului concret de activitate 

1 aprilie cadre didactice 
şi elevi 

4. Sondarea opiniei publice în legătură cu 
modul de receptare a iniţiativei şcolii 

2-10 
aprilie 

hârtie, toner, 
imprimantă  
 

5. Curăţarea zonei: strângerea crengilor, a 
frunzelor uscate, strângerea gunoaielor, 
amenajarea rondurilor pentru răsaduri 
de flori 

10-22 
aprilie 

film foto, var, 
material 
săditor, unelte, 
saci de gunoi, 
furtun pentru 
irigarea solu-
lui/ udarea 
plantelor 

6. Repararea şi vopsirea băncilor 1-3 mai vopsea, 
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scândură, 
unelte  

7. Plantarea de puieţi şi flori 4-10 mai  material 
săditor, unelte 

8. Instalarea unor panouri şi desene ale 
elevilor, conţinând mesaje civice sau 
ecologice 

10 - 15 mai vopsea, tablă, 
lemn 

9. Instalarea unor coşuri de gunoi şi 
pubele 

15-20 mai coşuri de 
gunoi, ciment 

10. Inaugurarea şi numirea noului părculeţ 1 iunie  aparat foto, 
camera video, 
DVD 

11. Evaluarea proiectului, prin sondaj de 
opinie în rândul elevilor, profesorilor şi 
locuitorilor oraşului, interviuri cu 
autorităţile locale 

1-10 iunie hârtie, toner, 
imprimantă 
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Grupurile de lucru, la nivelul şcolilor pilot33

 
 
 
Şcoala Galicea Mare 
 
Prof. Ulpică Badea  
Prof. Carmen Chirnicinîi  
Prof. Cornelia Cune  
Prof. Ionela Filimon  
Prof. Delia Ionescu  
Prof. Constantin Neagoe, director 
Inst. Aneluţa Neamţu 
Instit. Costel Neamţu  
Prof. Floricica Oprea 
Înv. Corina Păsat Mic  
prof. Constanţa Popescu, director adjunct 
Înv. Fica Velcu 
 
Cristian Calotă, elev, clasa a VI-a 
Loredana Cimpueru, elevă, clasa a VII-a 
Daniela Colici, elevă, clasa a VII-a 
Anita Dudău, elevă, clasa a VII-a 
Angela Ghenea, elevă, clasa a VII-a 
Cosmin Jugravu, elev, clasa a VII-a 
Laurenţiu Mocanu, elev, clasa a VI-a  
Mădălina Neagoe, elevă, clasa a VII-a 
Liviu Predoaica, elev, clasa a VII-a 
Angelica Popescu, elevă, clasa a VII-a 
Aurelian Ţepis, elev, clasa a VII-a 
Ionuţ Ungureanu, elev, clasa a VII-a 

 
33 În ordine alfabetică. Lista nu include toţi participanţii la proiectele şcolilor. 



Luciana-Simona Velea, Nicolae Toderaş, Mihaela Ionescu 

 

 106

Şcoala Desa 
Prof. Sorin Anghel 
Prof. Vasile Boureanu 
Prof. Gheorghe Butoi, consilier pentru programe şi proiecte educative 
Instit. Virginia Dobrescu 
Prof. Marioara Mitrică 
Prof. Anghelina Stanţă, director 
Prof. Pătru Stanţă 
 
Andreea Babă, elevă, clasa a VII-a 
Sorin Bădoiu, elev, clasa a VI-a 
Mădălin Dică, elev, clasa a VI-a  
Alexandra Gabăr, elevă, clasa a VII-a 
Cătălin Gliga, elev, clasa a VI-a 
Simina Stanţă, elevă, clasa a V-a 
Mădălina Velea, elevă, clasa a VII-a 
Ovidiu Dragomir 
Irinel Iovan 
Mădălin Stănoiu 
 
 
Şcoala Izvoare 
 
Prof Mia Albu, consilier pentru programe şi proiecte educative 
Prof. Viorica Badea 
Prof. Maria Bâlteanu 
Prof. Cosmin Dinuţ 
Prof. Florin Mită, director 
Prof. Maria Velea 
Ed. Geta Simniceanu 
 
Amelia Badea, elevă, clasa a V-a 
Alina Belă, elevă, clasa a VII-a 
Cătălin Belă, elev, clasa a V-a 
Lucian Corneanu, elev, clasa a VI-a 
Andreia Măgăreaţă, elevă, clasa a VII-a 
Roxana Iacob, elevă, clasa a VII-a 
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Cosmina Necşulescu, elevă, clasa a VI-a 
Mădălina Stoica, elevă, clasa a V-a 
Dan Răducu Constantin, elev, clasa a VII-a 
 
 
Şcoala nr. 2 Calafat 
 
Prof. Camelia Baroga 
Prof. Feldioara Cargol 
Prof. Elena Fudulu, director 
Prof. Roxana Iancu 
Prof. Ana Popa   
Prof. Mihaela Revesz 
Prof. Radu Roşu, director adjunct 
Instit. Laura Zaharia 
 
Denisa Bobocea, elevă, clasa a VI-a 
Dan Cismaru, elev, clasa a VII-a  
Georgiana Coman, elevă, clasa a VI-a 
Maria Etegan, elevă, clasa a VII-a 
Razvan Ivănoiu, elev, cl. a VII-a 
Loredana Negoianu, elevă 
Irina Paşea, elevă 
Ancuţa Popa, elevă, clasa a VI-a,  
Alexandru Sclipcea, elev, clasa a VII-a  
Cosmin Trincu, elev, cl. a VI-a 
Ştefan Turcu, elev, cl. a VII-a  
 
 

Echipele şcolilor mulţumesc pentru sprijin 
reprezentanţilor autorităţilor locale: 

 
Primăria şi Consiliul Local, Galicea Mare 
Primăria şi Consiliul Local Desa 
Primăria şi Consiliul Local Izvoare 
Primăria şi Consiliul Local Calafat

7
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