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Ideea inițială
Expert Forum organizează începând din 2012 programul Școala pentru
Democrație, care își propune să creeze un mediu inovator de învățare pentru
profesorii care doresc să descopere instrumente alternative și eficiente de educare
și implicare activă a tinerilor. Logica proiectului este de a organiza un seminar de
șase zile în care aducem experți în educație nonformală, concepte esențiale legate
de democrație și stat de drept și îi învățăm pe profesori cum să scrie și să
implementeze un proiect civic. Ulterior, îi susținem financiar și cu alte tipuri de
resurse să implementeze acele activități în localitățile de unde provin, cu
implicarea comunității și a autorităților locale (primari, consilieri etc.).
Scopul proiectului este de a dezvolta aptitudini pentru o comunitate de profesori
pentru a utiliza metode de învăţare non-formale în cadrul cursurilor şi de a le
dezvolta capacitatea de a organiza activităţi civice în comunităţile de unde provin.

Rezultate
Obiectivele proiectului:
1) Dezvoltarea de abilităţi de predare non-formală a unor concepte cheie
legate de democraţie pentru un grup de 25 de profesori.
2) Dezvoltarea de abilități de implicare civică pentru 200 de membri din cinci
comunităţi prin diseminarea de către participanţii la seminar a informaţiilor
dobândite.

Principalele activități au fost:
1) Selectarea unui număr de 25 de profesori din țară;
2) Organizarea unui seminar cu o durată de 6 zile;
3) Implementarea unui număr de minim 5 proiecte civice locale.
În cadrul proiectului au fost implicați 25 de profesori, cu predilecție de
istorie și educație civică (gimnaziu și liceu), din toată țara, precum și 200 de
elevi, părinți și profesori implicați în activităţi civice locale; autoritățile locale
(primari, consilieri locali etc.) din localitățile unde s-au desfășurat activitățile de
diseminare.
Activitățile din proiect, în detaliu:
1. Selectarea unui număr de 25 de profesori din țară
Au fost primite candidaturi de la 145 de profesori interesați dintr-un număr
semnificativ de județe, atât din mediul rural, cât și din mediul urban.
Lista de profesori selectați a fost publicată în mod transparent pe pagina Expert
Forum http://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/rezultate-selectieseptembrie/
Descrierea profesorilor selectați poate fi găsită accesând următoarea adresă:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?
url=http://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/fi
les/2017/12/Scoala_2017_prezentare-1.pdf&hl=en
2. Organizarea unui seminar cu o durată de șase zile

A. Seminarul a fost organizat la Sinaia între 29 august și 3 septembrie
Agenda evenimentului a inclus trei module principale: metode nonformale,
concepte cheie legate de democrație, precum și scriere de proiecte. Temele
abordate au fost leadership, metode de predare non-formală, principiile statului
de drept, participare publică și transparență decizională, cetățenie activă,
combaterea extremismului, populismului și a discriminării și scriere de proiecte.
Seminarul a inclus sesiuni de schimb de experiență (piața de bune practici),
care a permis participanților să schimbe idei și metode folosite la predare. De
asemenea, a combinat metode de predare nonformală (cafenea publică,
vânătoare de arhitectură, proiecții de film și dezbateri etc.), prelegeri, activități
de planificare etc.

B. Organizarea unui concurs de proiecte civice
În ultimele 2 zile ale seminarului, fiecare dintre profesori (singur/ă sau în
parteneriat cu alți participanți) a fost asistat în pregătirea unei idei de
proiect civic.
S-a încurajat implementarea de activități care să promoveze dialogul în
comunitate, să includă reprezentanți ai administrației locale și să atingă
temele prezentate în cadrul seminarului.
Exemple de proiecte: jocuri de rol, seminarii de pregătire, vizite la instituții
publice, monitorizări ale instituțiilor publice, activități care au ca scop educația
pentru combaterea comportamentelor populiste, proiecții de film și dezbateri
sau educație electorală.
3. Implementarea unui număr de 5 proiecte locale
Având în vedere limitările financiare și de resurse, au fost selectate șase
proiecte, cu unul în plus față de indicatorul inițial. La toate proiectele au
participat reprezentanți ai EFOR sau ai partenerilor din proiect. Unele dintre
proiecte au cuprins mai multe activități, care au avut loc la date diferite.
1) Pe 5 octombrie 2017, de Ziua Educației, în Școala Gimnazială „Constantin
Stere” comuna Bucov, județul Prahova a avut loc proiectul educațional
„Viitorul începe azi!”, având ca scop reducerea abandonului școlar.
2) În cadrul proiectului „Ieri a fost, astăzi este, mâine va fi”, 40 de elevi
bucureșteni au participat la o excursie de studiu la Moara lui Asan (ca exemplu
de patrimoniu abandonat), Bursa de Mărfuri (ca exemplu de spațiu deja
soluționat) și Uzinele Malaxa (proiect pentru viitor).
3) Pe 13 noiembrie 2017, Ovidiu Albert, participant la Școala pentru
Democrație a organizat o dezbatere despre alegeri și implicare civică alături de
elevii de la Colegiul Național ”Roman-Vodă” din Roman. Discuția a pornit de la
documentarul „A goat for a vote”.
4) Pe 24 noiembrie 2017 a avut loc, la Zimnicea, o dezbatere despre pericolul
pe care îl reprezintă Centrala de la Belene. Elevii au pregătit materiale vizuale
despre situația unor centrale similare din lume. La eveniment au participat
reprezentanți ai administrației locale și județene și presa locală.

5) Pe 17 noiembrie 2017 a avut loc la Bosia (județul Iași) o proiecție de
film („Două bunicuțe înverșunate”) urmată de o dezbatere, precum și
de o bibliotecă vie despre importanța implicării în comunitate.
La activitate au participat aproximativ 20 de persoane din localitate,
dintre care elevi, părinți și bunici.
La eveniment au fost prezenți și partenerii de la One World la Școală.
6) Pe 7 decembrie 2017, doamna profesor Mariana Lulache a organizat la
Craiova o cafenea publică, la Colegiul Tehnic Energetic. Au participat 25 de
elevi cu vârste între 14 și 17 ani. Pe 8 decembrie a avut loc o proiecție de film
organizată de partenerii de la One World la Școală, în același liceu.
Cafeneaua publică a avut ca scop identificarea potențialelor soluții pentru
combaterea bullying-ului, absenteismului, dar s-a discutat și despre ce e
important pentru ei ca tineri și ce și-ar dori să schimbe în școala sau în
comunitatea lor.
Unul dintre profesorii care au participat la ediția din 2015 a Școlii pentru
Democrație a organizat un eveniment, la Tecuci, cu sprijinul partenerilor de la
One World, fapt care dovedește continuitatea programului. Este vorba despre
o proiecție de film („Două bunicuțe înverșunate”), urmată de dezbatere cu
aproximativ 40 de participanți.

Detalii despre ediția 2017 a Școlii pentru Democrație puteți găsi și pe siteul
organizatorilor, la următorul link:
https://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/info/2017-romania/

Concluzii
Programul se desfășoară încă din 2012 și este una dintre inițiativele de lungă
durată susținute de EFOR. În 2017 a crescut prin faptul că au fost organizate 2
ediții ale Școlii pentru Democrație, una pentru profesori din România și una
pentru profesori din Republica Moldova. De asemenea, numărul de candidați și
de profesori interesați a crescut constant, iar proiectul a devenit cunoscut în
mediul educațional. De altfel, în 2017, unii dintre profesorii selectați au aflat de
program de la profesorii care au participat anii trecuți și care au recomandat
calitatea ridicată a proiectului.
Se caută permanent noi finanțări pentru proiect și se dorește extinderea
rețelei de parteneri și de participanți, astfel încât să creștem gradul de
implicare civică în comunitate. De asemenea, se dorește folosirea
parteneriatelor dezvoltate prin prezența EFOR în comunitățile respective și
în afara școlilor (cu primăriile, spre exemplu, unde a existat deschidere), în
alte proiecte de dezvoltare a democrației la nivel local.

Detalii pe larg despre acest proiect se găsesc pe siteul Fondul pentru
Democrație www.fondulpentrudemocratie.ro, în secțiunea <Proiecte
selectate>.

