
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

                                                                                                                                       JUDEŢEAN TULCEA 
 

 

 15.12.2022 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TULCEA, a desfășurat joi, 15 decembrie 2022, ora 14.00, 

Atelierul de dezvoltare profesională adresat personalului de conducere, îndrumare și control, din rețeaua de 

unități de învățământ preuniversitar din Centrul metodic Tulcea, cu tema: CETĂȚENIA DEMOCRATICĂ 

ÎN ȘCOALĂ: pașii arhitecturării culturii democratice în școală - guvernanța  democratică a școlii.  

Activitatea, găzduită de Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret" Tulcea, a fost coordonată de d-na prof. Viorica 

PAVEL, Inspector Școlar General, moderator fiind d-na prof. Adina  Laura VOICU, inspector școlar pentru 

management instituțional. Invitații speciali au fost d-nul Vasile ȘOAVĂ, directorul Cancelariei Instituției 

Prefectului Tulcea și d-nul Ion BONCEA, consilier al Primarului municipiului Tulcea, care au deschis atelierul 

prin alocuțiuni adresate managerilor. La eveniment a participat echipa de inspectori școlari, formată din: d-na 

inspector școlar, prof. Sorina MANGU, d-na inspector școlar, prof. dr. Monica BUHAI, d-na inspector școlar, 

prof. Felicia Mihaela RUSU, d-na inspector școlar, prof. Floriana Adriana FTADEEV-BRAD, directorii și 

directorii adjuncți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar din municipiul Tulcea și din Delta Dunării. 

Atelierul de dezvoltare profesională s-a desfășurat sub umbrela proiectul cu finanțare norvegiană “Rethink 

education and management approach for an inclusive and democratic learning environment”. Acesta 

vizează formarea de competențe de re-design  curricular și de management incluziv și democratic, adaptat 

climatului școlar specific regional și contextului educațional european. 

 

 
 

Agenda activității a inclus, în deschidere, o invitație adresată de gazda activității, prof. Florin Cristian 

ANASTASIU, directorul Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret Tulcea, la un emoționant moment cultural-

artistic, grupul coral Cantus Libera performând colinde specifice sărbătorilor de iarnă creștine. 

Introducerea în tematica atelierului a fost realizată de d-na prof. Gabriela Constanța BACIU, de la 

Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret Tulcea cu prezentarea: Arhitectura culturii democratice a școlii: 

paradigmă, cadrul european de referință al competențelor pentru cultură democratică - diseminare a 

experienței profesională dobândită prin participarea la cursul ”Building Democratic School Cultures” din 

cadrul proiectului: “Rethink education and management approach for an inclusive And Democratic 

learning environment” (IDE- All), proiect finanțat prin fonduri SEE și norvegiene. 

Echipa managerială a Școlii Gimnaziale nr. 12 Tulcea, prin d-na director adj., prof. Jenica BATISTE,  a 

prezentat valoroase exemple de bună practică, de Promovare a valorilor cetățeniei democratice în rândul 

elevilor. 



Testul toleranței în contextul cetățeniei democratice, un interesant studiu de caz susținut de directorul 

Liceului Tehnologic ,,Henri Coandă” Tulcea, d-nul prof. Mihai TIULIUMEANU, a adus concluzii pertinente 

și pragmatice asupra exercițiului democratic în școală. 

Consiliul elevilor Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret Tulcea a fost reprezentat la activitate prin 

președintele acestuia, eleva Oana VASILE, a cărei intervenție s-a concentrat asupra Rolului general al 

Consiliului Elevilor în asigurarea guvernării democratice a instituției de învățământ. 

Dezvoltarea de competențe cetățenești prin proiecte europene, prezentare susținută de d-na director adj. 

a Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret Tulcea, prof. Mihaela CONDRAT, a încheiat pleiada demonstrațiilor 

de bună practică în învățământul tulcean pe tema democratizării culturii educaționale școlare.  

În luna ianuarie 2023 se va desfășura al II-lea Atelier de dezvoltare profesională adresat personalului de 

conducere, îndrumare și control, din rețeaua de unități de învățământ preuniversitar din Centrul metodic Măcin 

și Babadag, atelier găzduit de Liceul Teoretic "Gheorghe Munteanu Murgoci" Măcin. 
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