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Buletin Informativ Nr. 1 - Educație
pentru democrație în Republica

Moldova, iulie - septembrie
Bine ați venit la prima ediție a Buletinului informativ al proiectulu Educație

pentru democrație în Republica Moldova. Suntem încântați să vă vedem aici.
Buletinul informativ digital va f i trimis o dată în trimestru, pentru a vă menține

la curent cu noutățile proiectului și a celor 49 școli membre.

Facebook

Guvernanța democratică a școlii reprezintă guvernanța bazată pe
valorile drepturilor omului. Ea înseamnă deschiderea procesului

decizional pentru toate părțile interesate din școală, nu doar pentru
personal și administrație, recunoaște că părinții și copiii au dreptul

legal de a avea un cuvânt de spus în legătură cu problemele care îi
afectează în școală. (Ghidul metodologic privind guvernanța

democratică a școlii)

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f73366938773461326d30
https://www.facebook.com/ciddc


Directori adjunct, Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”, Bălți

Diana Galanton

Sesiunile de formare organizate
în cadrul proiectului sunt un
prim pas pentru evaluarea
nevoilor și problemelor proprii.
Sper că aceste ref lecții
individuale vor duce la
conștientizarea situației la zi
pentru f iecare instituție în parte,
cât și la alegerea soluțiilor proprii
și optime de asigurare a
factorilor implicați în procesul
de luare a deciziilor la toate
treptele de școlaritate.

Director adjunct, Liceul Teoretic
„Ștefan cel Mare”, Bălți

Snejana Dascăl

Schimbările democratice tind
să f ie durabile. Sunt încorporate
şi cresc atât timp cât se
lucrează consecvent în acest
sens. Este drumul cel bun, dar
poate f i mult de muncă. Însă
doar împreună totul ne va reuși.
Vă doresc atât curajul necesar,
cât şi succesul care va veni în
călătoria noastră pe tot
parcursul proiectului.

Psiholog și consilier, CRCT ARTICO Director, Institutul de Instruire în

Formatorii/-oarele proiectului
„Educație pentru democrație în RM”



Andrei Didenco

Spiritul de cetățean activ și
democrație se dezvoltă mai
ales datorită unor procese
parcurse de viitorii adulți.
Proiectul ce se referă la
educație democratică în școli
oferă atât adulților cât și elevilor
oportunitatea de a f i parte a
unui proces integru și
democratic. Am convingerea
că participanții vor învăța mai
mult despre conceptul de
democrație și vom obține
împreună experiențe frumoase.

Dezvoltare "MilleniuM"

Vitalie Cî rhană

Școala este acea instituție care
are menirea să pregătească
viitorii cetățeni, astfel în școală
trebuie dezvoltate acele
inițiative ce vor contribui la
dezvoltarea competențelor
elevilor pentru o cultură
democratcă. Chiar din primele
activități, ca și formator în
cadrul proiectului, am avut
situații pe care nu le-am mai
experimentat până acum și
care m-au bucurat.

Profesor de Educație pentru
societate, IP Liceul Teoretic

Republican ,,Ion Creangă”, Bălți

Olga Elpujan

În cadrul sesiunilor de informare
ne-am axat pe reflecții critice
asupra nivelului actual de
guvernanță în f iecare instituție:
la ce etapă se află şcoala sa din
punct de vedere al guvernanţei
democratice? Construirea și
dezvoltarea unei școli
democratice, au menționat
grupurile de participanți, vizează
întreaga comunitate şcolară
prin interacțiunea și colaborarea
tuturor părților interesate din
diferitele domenii ale vieții
școlare.

Manager de proiecte, Consultant
în dezvoltare organizațională,

Formatoare în domeniul electoral

Olga Comerzan

Școala este un mecanism
complex, cu implicarea mult
mai multor părți decât se pare
din exterior. Este necesar ca
fiecare să-și cunoască
drepturile, responsabilitățile dar
și posibilitățile de intervenție,
pentru că scopul, până la urmă
este unul comun. Și dacă
democrația se învață pe
exemplul școlar, cred cu
desăvârșire, că va avea impact
pentru funcționalitatea întregii
societăți.



Profesor de Istoria Românilor și
Universală și Educație pentru

societate, Liceul Teoretic "Lucian
Blaga", Chișinău

Petru Golban

Proiectul „Educație pentru
democrație în Republica
Moldova” este un deschizător
de drumuri și o bună ocazie de
a face o schimbare calitativă în
școală. Proiectul facilitează
instituirea unei democrații
veritabile în școală, nu una
declarativă. Va f i un drum lung,
însă important este că a fost
făcut primul pas. Prin pași mici,
dar siguri putem contribui
împreună la edif icarea unei
școli bazate pe respect,
înțelegere, cooperare,
reprezen-tativitate.

Profesoară de Istoria Românilor și
Universală și Educație pentru
Societate, Gimnaziul Sîrcova,

raionul Rezina

Natalia Cebotar

Cred că prin evaluarea nevoilor
actuale ale subiecților implicați
în viața școlară, actorii
decizionali pot înțelege mai bine
provocările specif ice școlii. În
consecință, f iecare instituție
școlară poate să-și dezvolte
propriile acțiuni în vederea
realizării unor aspecte inovative
în cele nouă domenii ale
guveranței democratice a școlii.



Trainer în domeniul educației
nonformale și educației pentru

drepturile omului,    MilleniuM

Alexandra Isaicul

O școală democratică este cea
în care elevii au posibilitatea de
a participa la procesele de luare
a deciziilor din școală cu privire
la activitățile zilnice. O școală
democratică este cea în care
se consultă nevoile și interesele
tuturor actorilor implicați în
comunitatea școlară și apoi
împreună se iau decizii asupra
proceselor care se desfășoară
în mediul școlar.

Coordonatoare program Copiii
Apărători ai Drepturilor Omului,

CIDDC

Rodica Caimac

Școala este un spațiu de
învățare autentică, în care elevii
și elevele interacționează cu
diferiţi parteneri pentru a găsi
răspunsuri la diverse într-ebări.
Prin intermediul Consiliului
Elevilor, elevii pot transmite la
nivelul școlii opiniile lor referitor
la problemele ce îi afectează.
Astfel pot inf luența deciziile la
nivelul școlii, dacă adulții din
școală vor ține cont de opiniile
exprimate de elevi.

Noutăți



În luna iunie am lansat, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării al Republicii Moldova și cu sprijinul oferit de Council of Europe Off ice
in Chisinau, ateliere de informare online despre cele nouă domenii de
participare și de responsabilitate în procesul decizional al școlii, precum:

Consiliul de administrație

Consiliul profesoral

Consiliul reprezentativ al părinților

Consiliul elevilor

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal

Proiectarea, predarea, învățarea și evaluarea la clasă

Inițiative la nivel de școală

Activitățile extrașcolare

Cooperarea cu partenerii școlii.

Scopul evenimentelor este de a ref lecta asupra mecanismelor de participare a
cadrelor didactice, elevilor și elevelor, părinților și partenerilor în guvernanța
democratică a școlii. Proiectul „Educația pentru democrație în Republica
Moldova” are scopul să dezvolte competențele pentru cultura democratică în
sistemul educațional prin pilotarea, în 49 de instituții de învățământ, a Ghidului
metodologic privind guvernanța democratică a școlii.#drepturilecopilului
#GuvernanțaDemocraticăAȘcolii

29 Iunie - 9 Iulie

https://www.facebook.com/mec.gov.md?__cft__[0]=AZVyLt3CwOLvC07XrNLZM6Lsbwp-KSVbeldvMBc8prWUauVd4tl3LcN19bmNrO7abTpvdp32wt6LwyCv7AYQXI9q32t2GpJZXVjvxw-FUl3wpa-hjxD2IvW9Mmvqp1LqPR9DaDaE4o8b28d28JA5NQZ8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CouncilofEuropeOfficeChisinau/?__cft__[0]=AZVyLt3CwOLvC07XrNLZM6Lsbwp-KSVbeldvMBc8prWUauVd4tl3LcN19bmNrO7abTpvdp32wt6LwyCv7AYQXI9q32t2GpJZXVjvxw-FUl3wpa-hjxD2IvW9Mmvqp1LqPR9DaDaE4o8b28d28JA5NQZ8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/drepturilecopilului?__eep__=6&__cft__[0]=AZVyLt3CwOLvC07XrNLZM6Lsbwp-KSVbeldvMBc8prWUauVd4tl3LcN19bmNrO7abTpvdp32wt6LwyCv7AYQXI9q32t2GpJZXVjvxw-FUl3wpa-hjxD2IvW9Mmvqp1LqPR9DaDaE4o8b28d28JA5NQZ8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/guvernan%C8%9Bademocratic%C4%83a%C8%99colii?__eep__=6&__cft__[0]=AZVyLt3CwOLvC07XrNLZM6Lsbwp-KSVbeldvMBc8prWUauVd4tl3LcN19bmNrO7abTpvdp32wt6LwyCv7AYQXI9q32t2GpJZXVjvxw-FUl3wpa-hjxD2IvW9Mmvqp1LqPR9DaDaE4o8b28d28JA5NQZ8&__tn__=*NK-R


Consiliul de Administrație /
Profesoral / Reprezentativ al
Părinților / Elevilor

Am discutat pe parcursul a patru
sesiuni de informare pentru profesori, elevi și părinți, despre rolul f iecărui
membru al comunității școlare în dezvoltarea procesului democratic.

Citește mai mult

13 - 14 iulie

Planul-cadru pentru
î nvățământul primar,
gimnazial și liceal

Participanții au discutat despre principalele caracteristici ale acestui plan-
cadru, despre factorii și condițiile de implicare a părților interesate: elevi, părinți,
profesori, și despre oportunitățile de implicare în procesul decizional.

Citește mai mult

15 - 16 iulie

Proiectarea, predarea,
î nvățarea, evaluarea

Participanții sesiunii au reflectat atât
despre metodele, factorii și condițiile

de implicare a profesorilor, părinților, elevilor în procesul de proiectare-predare-
învățare-evaluare în clasă, cât și despre oportunitățile și provocările de
implicare a acestora.

Citește mai mult

20 - 21 iulie

Inițiative la nivel de școală

Ce provocări întâmpină elevii, părinții,
personalul școlar, partenerii în
procesul de implementare a
inițiativelor la nivel de școală?
Ce eforturi depun instituțiile de
învățământ pentru a sprijini inițiativele la nivel de școală?

Citește mai mult

https://www.facebook.com/ciddc/photos/a.608514979188807/6221005601273022/
https://www.facebook.com/ciddc/posts/6230934340280148
https://www.facebook.com/ciddc/posts/6257362654303983
https://www.facebook.com/ciddc/posts/6265847303455518


22 - 23 iulie

Activități extrașcolare

Împreună cu participanții, am
reflectat asupra următoarelor:
înțelegerea critică a activităților
extrașcolare, oportunitățile de
implicare în organizarea activităților
extrașcolare și rolul activităților
extrașcolare în dezvoltarea unei școli
democratice.

Citește mai mult

27 - 28 iulie

Cooperarea cu partenerii școlii

Parteneriatele au un rol puternic atât
în dezvoltarea educației, cât și în
evoluția comunităților școlare,
sporirea participării civice și
revigorarea spiritului comunitar.

Citește mai mult

5 - 6 august

Ședința de totalizare

Am discutat despre primele progrese
și provocări cu privire la înțelegerea și
dezvoltarea conceptului de
guvernanță democratică în școli,
împreună cu echipa de formatori în
acest domeniu

Citește mai mult

18 august

https://www.facebook.com/ciddc/posts/6288032211237027
https://www.facebook.com/ciddc/posts/6321921057848142
https://www.facebook.com/ciddc/posts/6358097604230487


Ședință de lucru cu Ministerul
Educației și Cercetării

În cadrul ședinței am discutat despre
diverse posibilități de dezvoltare
profesională privind partea
decizională în cadrul instituțiilor de
învățământ, inclusiv prin pilotarea
ghidului de guvernanță democratică
a școlii în Republica Moldova.

Citește mai mult

26 august

Diana Galanton  este formatoare în
cadrul proiectului „#Educație pentru
democrație în Republica #Moldova”.
La prima etapă a proiectului, Diana a
facilitat sesiunea de informare pentru
domeniul de participare „Planul-cadru
pentru învățământul primar,
gimnazial și liceal”.  „Fiecare școală
este un sistem complex. Sesiunile de
formare organizate în cadrul
proiectului sunt un prim pas pentru evaluarea nevoilor și problemelor proprii.
Sper că aceste ref lecții individuale vor duce la conștientizarea situației la zi
pentru f iecare instituție în parte, cât și la alegerea soluțiilor proprii și optime de
asigurare a factorilor implicați în procesul de luare a deciziilor la toate treptele
de școlaritate”.
#drepturilecopilului #GuvernanțaDemocraticăAȘcolii

3 septembrie

Snejana Dascal este formatoare în
cadrul proiectului „#Educație pentru
democrație în Republica #Moldova”.
La prima etapă a proiectului, Snejana
a facilitat sesiuni de informare despre
modalitățile de participare a
Consiliului de Administrație și
Colaborarea cu Partenerii
Școlii.  „Schimbările au loc treptat. Ele
trebuie să prindă rădăcini. Acest

proces pare să dureze la inf init şi nu puteţi schimba totul deodată. Dar puteţi
merge înainte în acele domenii unde simţiţi că faceţi progrese. Şi, când vă veţi
uita în spate, după doar un an veţi f i surprinși când veţi vedea cât de departe a

https://www.facebook.com/ciddc/posts/6411175592256021
https://www.facebook.com/diana.galanton.5?__cft__[0]=AZVGjx525-YuXhZkB8X4Y686rXco2J_ceNtTNYUnTELh-cJjAWxDz1kFMYp9DC07hfxq2nfjx8WkohZS1aEjo9MrPTwOAOp2t7s1BOP54e7w0cOdSKEmGIlcDpei55wljCnlkjGQPKQL1pLdjaELZI1U&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C8%9Bie?__eep__=6&__cft__[0]=AZVGjx525-YuXhZkB8X4Y686rXco2J_ceNtTNYUnTELh-cJjAWxDz1kFMYp9DC07hfxq2nfjx8WkohZS1aEjo9MrPTwOAOp2t7s1BOP54e7w0cOdSKEmGIlcDpei55wljCnlkjGQPKQL1pLdjaELZI1U&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/moldova?__eep__=6&__cft__[0]=AZVGjx525-YuXhZkB8X4Y686rXco2J_ceNtTNYUnTELh-cJjAWxDz1kFMYp9DC07hfxq2nfjx8WkohZS1aEjo9MrPTwOAOp2t7s1BOP54e7w0cOdSKEmGIlcDpei55wljCnlkjGQPKQL1pLdjaELZI1U&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/drepturilecopilului?__eep__=6&__cft__[0]=AZVGjx525-YuXhZkB8X4Y686rXco2J_ceNtTNYUnTELh-cJjAWxDz1kFMYp9DC07hfxq2nfjx8WkohZS1aEjo9MrPTwOAOp2t7s1BOP54e7w0cOdSKEmGIlcDpei55wljCnlkjGQPKQL1pLdjaELZI1U&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/guvernan%C8%9Bademocratic%C4%83a%C8%99colii?__eep__=6&__cft__[0]=AZVGjx525-YuXhZkB8X4Y686rXco2J_ceNtTNYUnTELh-cJjAWxDz1kFMYp9DC07hfxq2nfjx8WkohZS1aEjo9MrPTwOAOp2t7s1BOP54e7w0cOdSKEmGIlcDpei55wljCnlkjGQPKQL1pLdjaELZI1U&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/snejana.dascal?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C8%9Bie?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/moldova?__eep__=6&__tn__=*NK*F


ajuns şcoala dumneavoastră. Schimbările democratice tind să f ie durabile.
Sunt încorporate şi cresc atât timp cât se lucrează consecvent în acest sens.
Este drumul cel bun, dar poate f i mult de muncă. Însă doar împreună totul ne
va reuși. Vă doresc atât curajul necesar, cât şi succesul care va veni în
călătoria noastră timp de un an.”

8 septembrie

„Proiectul «Educație pentru
democrație în Republica Moldova»
oferă atât cadrelor didactice, cât și
elevilor oportunitatea de a f i parte a
unui proces integru și democratic. Am
convingerea că participanții vor simți
altfel conceptul de democrație și vor
realiza lucruri frumoase.”
În cadrul acestui proiect, Andrei
Didenco a participat în calitate de
formator la sesiunea de informare cu privire la domeniul de participare
„Consiliul Elevilor”.

22 septembrie

Alexandra Isaicul este formatoare în
cadrul proiectului „#Educație pentru
democrație în Republica #Moldova”.
În acest proiect, Alexandra a facilitat
două sesiuni de informare: Inițiative la
nivel de #școală și Activități
extrașcolare.
„Un principiu fundamental al
democrației în școală este acela de a
permite tuturor actorilor implicați în

sistemul de învățământ – profesorii, părinții și elevii – să participe la deciziile ce
țin de viața școlară. O #școalădemocratică este cea în care elevii au libertatea
de a-și organiza activitățile zilnice și în care există #egalitate în luarea deciziilor
democratice în rândul tinerilor și adulților. O școală democratică este cea în
care se consultă nevoile și interesele tuturor actorilor implicați în sistemul de
învățământ și apoi împreună se iau decizii asupra proceselor care se
desfășoară în mediul școlar. Prin acest proiect ne propunem să dezvoltăm o
abordare democratică a educației și să promovăm în școli valori precum
cooperarea, corectitudinea și dreptatea.”

28 septembrie

Olga Comerzan este formatoare în
cadrul proiectului „#Educație pentru
democrație în Republica #Moldova” și
a facilitat sesiunea de informare
despre modalitățile de participare a

https://www.facebook.com/alexandra.isaicul?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C8%9Bie?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/moldova?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%C8%99coal%C4%83?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%C8%99coal%C4%83democratic%C4%83?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/egalitate?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C8%9Bie?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/moldova?__eep__=6&__tn__=*NK*F


str. Eugen Coca 15, Chișinău Moldova

Email: ciddc@yahoo.com Dezabonați-vă

Consiliului reprezentativ al părinților, în
limbile română și rusă.
„#Școala este un spațiu unde se
formează personalități și această
devenire, atât pentru elevi, cât și
pentru profesori, ar trebui să f ie un
proces echitabil, respectuos,
transparent și #democratic cu
valorif icarea potențialului f iecăruia.
Deoarece școala este un mecanism
complex, cu implicarea mai multor
părți, este necesar ca f iecare să-și
cunoască drepturile, obligațiile, dar și posibilitățile de intervenție, pentru că
scopul, până la urmă, este unul comun. Și dacă #democrația se învață în
școală, cred cu desăvârșire că aceasta va avea impact pentru funcționalitatea
întregii societăți. Anume această motivație m-a determinat să mă implic și să
contribui împreună cu colegii la acest proces.”

Educație pentru democrație î n Republica Moldova
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