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COMUNICAT DE PRESĂ 

privind diseminarea mobilității transnaționale 

”Building Democratic School Cultures” 

 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță desfășurarea celei de-a doua mobilități 

din cadrul proiectului "Rethink education and management approach for an Inclusive 

and Democratic learning Environment" (IDE- All), proiect finanțat prin fonduri SEE și 

norvegiene, mobilitate desfășurată în perioada 25-30 mai 2022, furnizorul de curs fiind 

The European Wergeland Centre, din Oslo. 

 Echipa de mobilitate a fost constituită din trei inspectori școlari din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean Tulcea: d-na prof. Viorica PAVEL, inspector școlar 

general, d-na prof. Gabriela Constanța BACIU, inspector școlar pentru proiecte 

educaționale și d-na prof. Adina Laura VOICU, inspector școlar pentru management 

instituțional. Sesiunea de formare a vizat dezvoltarea competențelor de design, 

dezvoltare și evaluare a activităților de promovare a educației pentru democrație și 

drepturile omului, a competențelor de tip "whole school approach" și "tailor-made 

inclusive school environment" pentru dezvoltarea școlii incluzive, având ca punct de 

plecare Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică, elaborat de 

Consiliul Europei. Principalele teme au avut abordări diferite, în concordanță cu 

obiectivele urmărite: "What makes a school democratic?"- conceptualizare, 

"Democracy - human rights and how they are reflected in a school"- studiu de caz, 

aplicarea exercițiului democratic în școală: "Whole school approach for school 

democratization and civic competence development", EDC/ HRE- Education for 

democratic citizenschip = Carta Consiliului Europei privind educația pentru 

democrație: masă rotundă, Cadrul de referință al competențelor pentru cultură 

democratică- CRCCD- analiză, demostrație aplicativă, problematizare. 

Prin participarea la mobilitate, experții educaționali și-au dezvoltat competențele de 

formator în domeniul culturii democratice și al drepturilor omului.  
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