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             Procesul de construire a modelului de educaţie în şi pentru democraţie e complex şi trebuie 

să angajeze nu numai grupul de educatori din sistemul naţional de învăţământ, ci şi părinţii, 
instituţiile culturale, mijloacele de comunicare în masă, într-un cuvânt, societatea în ansamblul 
său. Scopul final al educaţiei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se putea manifesta ca 
subiect social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care trăieşte şi se formează 
copilul, şcoala la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac să se simtă protejat şi să-şi 
dezvolte personalitatea.  

             În condiţiile în care societatea românească se confruntă cu o serie de probleme greu 
rezolvabile (venituri insuficiente, somaj, delicvenţă, droguri, trafic de carne vie, etc.), familia a 
devenit tot mai fragilă şi vulnerabilă. Prin urmare, şcolii îi revine tot mai mult rolul de a întări 
educaţia copiilor şi tinerilor, de a susţine familia şi implicit de a contribui la îmbunătăţirea 
climatului social al comunităţii. Ca principal factor de cultură şi civilizaţie, şcoala îşi centrează 
învăţarea pe elev, care devine subiect activ al propriei deveniri. 
      Teoretic, fiecare copil tebuie să aibă şanse egale la educaţie. Considerând şcoala ca 
principala instanţă de socializare a copilului, integrarea şcolară reprezintă o particularizare a 
procesului de integrare socială a copiilor prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor 
aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces. Cadrele didactice sunt garanţii ale acestor rigori, 
ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce 
ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. Deseori ne punem întrebarea cum îi 
putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a deveni cetăţeni responsabili şi creativi 
dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedgogice a cărei bogăţie este dimensiunea ei 
interculturală. Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea 
dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în grup, pentru 
a trăi sentimentul propriei identităţi. 
       În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-si dezvolte stări afective 
pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze atitudini, să-şi completeze aria de preocupare, mi-
am propus să lărgesc sfera noastră de activităţi prin proiecte educaţionale desfăşurate la nivelul 
comunităţii locale, cât şi prin implicarea în proiecte pe plan naţional şi internaţional. 

            Proiectul este  un complex de  activităţi specifice noi, programate în conformitate cu un plan 
de activităţi, în scopul realizării unor obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul unor  
resurse umane, tehnice şi  financiare, identificate  ca  atare  la momentul elaborării propunerii de 
proiect. 

             Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin 
prisma educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni 
constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni 
comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare. Parteneriatul educaţional mai 
presupune, unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului 



educativ propriu-zis care vine în sprijinul  dezvoltării personalităţii copiilor, asigurându-le 
acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. 

             Proiectul  de  parteneriat, formă modernă şi complexă de învăţare- evaluare, se  bazează pe  
toate formele  de  organizare a  activităţilor – individual, pe  perechi, pe  grupe, frontal – grupele  
participante  devenind o comunitate  de învăţare, în  care fiecare contribuie atât la propria 
formare, cât  şi  la  procesul  de  învăţare colectiv. Învăţarea  bazată  pe  proiect este  o  abordare  
instrucţională  care angajează  elevii într-o investigaţie  bazată  pe  cooperare-comunicare-
colaborare. Copiii  află  soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea întrebărilor; 
dezbateri de idei; proiectarea de planuri sau experimente; comunicarea ideilor şi a rezultatelor 
unii altora; adresarea de noi întrebări; crearea de produse noi; extragerea concluziilor; formularea 
de predicţii. Această abordare are o eficienţă crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în  
stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. Învăţarea  bazată pe proiect este o acţiune de 
cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 
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