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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TULCEA, a desfășurat joi, 19 ianuarie 2023, ora 

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

rețeaua de unități de învățământ preuniversitar din Centrele metodice Babadag și Măcin, cu tema: 

CETĂȚENIA DEMOCRATICĂ ÎN ȘCOALĂ: pașii arhitecturării culturii democratice în școală - 

guvernanța  democratică a școlii.  

Activitatea, găzduită de Liceul Teoretic ,, Gheorghe Munteanu Murgoci" Măcin, 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 Gheorghe 

VĂCARU, primarul orașului Măcin, d-nul Sorin Horaţiu OGLAN, viceprimarul orașului Măcin și d-nul 

Viorel BABĂ, lider sindical. Atelierul a fost deschis prin alocuțiunile organizatorilor și a invitaților 

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, directorii și directorii adjuncți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar 

din județul Tulcea. 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 vizând 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 una dintre gazdele activității, d-na 

prof. Olguța BÎLEA, directorul Liceul Teoretic ,,Gheorghe Munteanu Murgoci" Măcin, la un 

emoționant moment cultural-artistic, o reiterare a valorilor tradiționale românești, în context multietnic 

dobrogean, prin cântec și dans popular, sub bagheta d-nului prof. Viorel BABĂ. 

Introducerea în tematica atelierului a fost realizată de d-na inspector Adina Laura VOICU, cu 

prezentarea: EDUCAȚIA COPIILOR PENTRU DREPTURILE OMULUI –  

GARANTUL CULTURII DEMOCRATICE A ȘCOLII: paradigmă, cadrul european de referință al 

competențelor pentru cultură democratică, curriculum de responsabilitate civică și drepturile omului  – 

un  transfer de competențe și experiență 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”, proiect finanțat prin fonduri 

SEE și norvegiene. 

Evenimentul a fost arhitectural construit din prezentări, ca exemple de bună practică de înalt 

profesionalism, un prim moment abordând EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ - 

DIMENSIUNE A ȘCOLII MODERNE, demonstrație susținută de d-na prof. Constanța TULICĂ, 

director adjunct al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Banea” Măcin. 

VALORIZAREA DIVERSITĂȚII SOCIALE ȘI DEZVOLTAREA DIALOGULUI 

INTERCULTURAL PRIN ACTIVITĂȚI NONFORMALE SPECIFICE EDUCAȚIEI PENTRU 

CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ a conținut o infuzie cu exemple de proiecte educaționale pe tema 

democratizării culturii școlare, prin prezentarea susținută de d-nul prof. Narcis – Doru OPRESCU, 

directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Banea” Măcin și de d-na prof. Constanța TULICĂ, director 

adjunct la Școala Gimnazială „Gheorghe Banea” Măcin. 

Diseminarea de bune practici continuă cu o valoroasă demonstrație a rezultatelor finanțării 

europene în școală: DEZVOLTAREA DE COMPETENȚE CETĂȚENEȘTI PRIN PROIECTE 

EUROPENE  realizată de d-na prof. Olguța BÎLEA, director la Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu 

Murgoci” Măcin. 

GUVERNANȚA DEMOCRATICĂ ÎN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN, a încheiat agenda 

atelierul, argumentarea fiind susținută de d-na prof. Viorica BARBATO, directorul Liceului Tehnologic 



Măcin. 

Prin concluziile susținute la încheierea activității, d-na Inspector Școlar General, prof. Viorica 

PAVEL a subliniat  importanța dezvoltării și consolidării culturii școlare democratice, prin interacțiunea 

complexă a tuturor actorilor educaționali - elevi, profesori, manageri, părinții și autorități locale, ceea ce 

explică importanţa abordării integrate a şcolii în promovarea democrației. 
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