« Standarde de participare pentru cetăţenie activă »
Începând din luna august 2011 , Grupul Şcolar „Alexandru Macedonski” Melineşti
implementează proiectul „Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă”, cofinanţat din FSE
prin Programul Sectorial Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 , Axa Prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării sociale bazate pe
cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.1. - „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de
calitate”.
Beneficiarul proiectului este Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală, liceul nostru fiind
alături de alte 19 licee şi şcoli generale din judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea, partener de
proiect.
Obiectivul proiectului îl constituie introducerea pentru prima dată în România a unei
metodologii de evaluare a gradului de participare activă a tinerilor prin prisma acţiunilor şi activităţilor
întreprinse de instituţia de învăţământ în scopul încurajării şi promovării cetăţeniei active în rândul
tinerilor, prin procesul de educaţie.
De asemenea, proiectul îşi propune, prin procesul de educaţie, atât formal, cât şi nonformal,
implicarea tuturor „cetăţenilor” şcolii în participarea la luarea deciziilor în şcoală şi diversificarea
formelor de participare în baza resurselor, oportunităţilor, strategiilor existente, având ca obiective
specifice:
 Dezvoltarea şi testarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă ca
metodologie
 Formarea şi dezvoltarea competenţelor a 80 de membri ai grupului ţintă în acest
domeniu
 Un alt rezultat al proiectului va fi înfiinţarea unui Centru pentru Cetăţenie Activă în
unitatea noastră, care va fi centru resursă şi pentru unităţile şcolare din jurul nostru:
Fărcaş, Tălpaş, Goieşti, Cruşeţ.
Proiectul a debutat cu participarea echipei de implementare de la nivelul şcolii la sesiuni de
formare, care au avut loc lunar la Muşeteşti – Gorj şi Craiova. În cadrul acestor sesiuni s-au prelucrat
Standardele de Participare pentru Cetăţenie Activă, participând atât elevi – Spătărelu Rebeca şi Streaţă
Emilia , profesori din liceu – Ionescu Valeria, cât şi consilierul local Troacă Frusina.
În acest moment se organizează o Audiere publică cu tema “Participarea elevilor pentru buna
guvernare în şcoală”, având ca slogan “DEZVOLTARE PRIN PARTICIPARE”, comisia de Iniţiere
fiind formată din 4 cadre didactice (Troacă Frusina, Moraru Violeta, Roşca Aurel, Dumitraşcu Alina,
Diţă Gabriel – sprijin tehnic), 9 elevi (Spătărelu Rebeca, Streaţă Emilia, Vodă Alina, Manoli Maria,
Matei Ana Maria, Hoarcă Darius, Ghiţă Iuliana, Cocoş Claudia, Speriuş Mădălina), coordonaţi de
doamnaIonescu Valeria- coordonatorul Grupului pentru buna guvernare în şcoală.
Audierea publică va avea loc în data de 8 mai 2012, orele 16,00 la sediul unităţii noastre
şcolareşi vor participa 20 invitaţi speciali din rândul comunităţii locale, ISJDolj, directori şi profesori
de la alte şcoli din judeţ etc. În cadrul audierii publice vor fi obţinute poziţii, opinii alternative din
partea experţilor, decidenţilor şi va fi asigurată consultarea transparentă a oricărui grup de interese ce
poate să aducă o contribuţie la explorarea temei propuse „Buna guvernare în şcoală”. În urma audierii
publice, echipa de experţi va produce Raportul sinteză „Buna guvernare în şcoală”, iar echipa de
proiect va organiza multiplicarea raportului şi distribuirea acestuia către profesori, elevi, diriginţi,
consiliul elevilor, mass-media etc. Informaţiile ne-au fost oferite de prof.Micu Cristinel, director al
Grupului Şcolar “Alexandru Macedonski” Melineşti.

