
Accesul la educație 

este un drept al tuturor
masă rotundă

coordonatori: Maria Ursachi, Vera Ciocan

Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, Lozova, Moldova
O educaţie

bună este

izvorul

întregului

bine în lume.



Obiectivul: 

Parteneriat   în educația elevilor

PARTENERI:

 Asociația de Geografie și Etnologie din Moldova EGEA-Moldova, președinte Dr. Dorin Lozovanu, 
Experți: cercetători științifici Luminița Buracinschi, Ivan Moroz

 Consiliul Raional Strășeni, vicepreședinte Dr. Ion Ursu

 Escola Estadual ,,Prof. Orlando Guirado Braga”,orașul Pauliceia, statul Sao Paulo, Brazilia
Profesorii: Victor Hugo Souza, Silvia Souza, Maria Lucia Pego da Silva, Suzete Rodrigues da 
Costa Silvia, Elaine Cristina Grou, Ana Carla, Gilmar Tozzi, director Yara Iraides da Silva Torres

 Artista poporului, Maria Stoianov, director Teatrul Epic ,,Ion Creangă”, Chișinău

 Rodica Jardan, Coordonator al Centrului de Justiție Familială

 Comisar principal Diana Cotelea, Șef al Secției Securitate Publică, Inspectoratul de Poliție Strășeni

 Profesor, Părinte, Lucia Ciocan



Moderatori: 

Ursachi Maria – profesor,grad didactic DOI, coordonator de 

proiect;

Ciocan Vera – bibliotecat, grad didactic DOI, membru al 

grupului de lucru;

Dosca Dragoș- elev , clasa VIII-a;

Buzdugan Loredana – elevă, clasa X-a;                    

Gori Viorica, invățătoare cl. primare ,  membru al 

grupului de lucru;

Gori Ion- profesor, asistent  tehnic, membru al grupului de 

lucru;



Accesul la educație 

este un drept al tuturor

Noile media au fost fundamentate în baza unui sistem de valori, a căror

promovare ar suscita diminuarea problemelor lumii actuale. Aceste valori au 

premers conceptului ”A învăţa să trăim împreună”,  elaborat la Conferinţa

Internaţională a UNESCO, în septembrie 2001.





Scopuri definitorii 

ale educaţiei în sec. XXI:

– a învăţa să înveţi – a şti să acumulezi pe parcursul

întregii vieţi cunoştinţele şi informaţiile necesare; 

– a învăţa să faci – obţinerea unor abilităţi profesionale, dar

şi a unor competenţe necesare adaptării la condiţiile

schimbătoare ale lumii moderne;

– a învăţa să fii – capacitatea de autoedificare a 

personalităţii în baza valorilor morale şi sociale, capacitatea

de a evalua propriile acţiuni şi de a fi responsabil; 

– a învăţa să trăieşti cu alţii – comprehensiunea celuilalt din 

punctul de vedere al toleranţei, pluralismului şi al 

respectului



✓ Educație pentru toleranță;

✓ Educație pentru comunicare și mass-

media;

✓ Educație pentru democrație;

✓ Educație interculturală;

✓ Educație religioasă;

✓ Educație de socializare juridică;

✓ Educație fizică;

✓ Educație tehnologică și progres;

✓ Edicație ecologică;

✓ Educație profesională;

✓ Educație nonformală;

✓ Educație formală;

✓ Educație morală;

✓ Educație incluzivă;

Accesul la educație 

este un drept al tuturor



Educație pentru democrație

Educaţia pentru democraţie, deşi are rădăcini în antichitatea
greacă, este unul din tipurile noi de educaţie, deoarece abia în
sec. XX omenirea a atins un grad de dezvoltare propice constituirii
unei societăţi democratice.

Esenţa educaţiei pentru democraţie este în formarea
conştiinţei democratice şi a capacităţii de a realiza atitudini şi
comportamente care să permită fiecăruia să se manifeste cât mai
deplin în autodesăvârşirea sa, fără să dăuneze celorlalţi.

Democraţia nefiind un dat, omul modern este responsabil de 
formarea sa ca fiinţă având conştiinţă democratică şi unica forţă
reală care poate construi o societate democratică. La rândul său, 
societatea democratică influenţează benefic formarea conştiinţei
democratice.



Educație pentru toleranță

Educaţia pentru toleranţă constituie o dimensiune

specifică noilor conţinuturi pedagogice lansate la nivel de 

UNESCO în calitate de răspunsuri la problematica lumii

contemporane.

Reprezintă, capacitatea de a accepta diversitatea

culturală, lingvistică, etnografică, nutriţională etc., precum 

şi ideea că nu există soluţii imediate pentru toate

problemele; în sens socio-politic nu presupune acceptarea

nonvalorii, a fanatismului, a agresivităţii etc.



Educație interculturală

Educația interculturală reprezintă o temă de actualitate în societatea

și în școala românească. Aceasta are drept obiective:

➢ Eficientizarea relațiilor dintre persoane aparținând diferitor grupuri, 

➢ Sporirea gradului de deschidere, 

➢ Toleranță și acceptare a celuilalt,

➢ Evitarea prejudecaților și promovarea unei educații democratice

interculturale.

Educaţia interculturală presupune promovarea unor politici şcolare

care să conducă spre egalizarea şanselor în educaţie şi a unor strategii de 

valorificare a diferenţelor culturale cu scopul de a le transforma în

resurse pedagogice.



Educație ecologică

Educaţia relativă la mediu sau educaţia
ecologică reprezintă domeniul educaţiei
responsabil de formarea conştiinţei ecologice
sau a conştiinţei de mediu, înţeles ca mediu
existenţial – geografic, natural, cultural –
conştientizarea primatului mediului în raport
cu individul şi a apartenenţei sale organice la 
mediu. 



Educație pentru societate

„Educație pentru societate” în învățământul

general este bazată pe promovarea abordării

integrate a cunoștinţelor, abilităţilor, valorilor și

atitudinilor, cu accent pe funcţionarea

democratică a școlilor și integrarea

experienţelor civice ale tinerilor în comunitate

conform Cadrului de Referinţă al Competenţelor

pentru Cultură Democratică al Consiliului

Europei.



Educația 

pentru tehnologie și progres

Educaţia pentru tehnologie şi progres formează omului

capacitatea de a-şi tehnologiza activitatea şi de a opera 

tehnologii în variate domenii. Este tipul de educaţie care 

răspunde la întrebarea privind modalitatea de devenire întru

fiinţă. Al doilea termen indică asupra calității schimbării: 

progresistă. În cotidian însă acest tip de educaţie este

înţeles la nivelul de suprafaţă: o educaţie pentru însuşirea

tehnologiilor moderne de producere a valorilor materiale şi

pentru progresul tehnic, economic, ştiinţific. 



Educație 

pentru comunicare și mass- media

Educaţia faţă de mass-media este primul tip de educaţie cu 

adevărat nouă, deoarece mass-media s-a instalat masiv în viaţa

socială abia 20 în sec. XX, astăzi rolul lor în societate fiind unul

extrem de mare, încât au fost supranumite puterea a patra în

stat. Utilizarea produselor sale necesită însă o pregătire specială, 

care nu se reduce la lectura ziarelor, audierea radioului şi

vizionarea emisiunilor televizate. Educaţia pentru mass-media 

implică cunoaşterea limbajului publicisticii, al emisiunilor TV şi

portalurilor de pe internet, acesta fiind unul deosebit de 

sofisticat, ca şi acţiunea pe care o au asupra formării, dezvoltării

personalităţii umane



Educația incluzivă

UNESCO declară că educaţia incluzivă se bazează

pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate

care satisface necesitățile de bază de învăţare şi

îmbogăţeşte viaţa. Cu accent deosebit asupra

grupurilor vulnerabile şi marginalizate, educația

incluzivă urmăreşte să dezvolte întregul potenţial al 

fiecărui individ. De asemenea, UNESCO a lansat

termenul educaţia cerinţelor speciale, acesta

însemnând adaptarea, completarea şi flexibilizarea

educaţiei pentru anumiţi copii, în vederea egalizării

şanselor de participare şi incluziune. 







Educație 

de socializare juridică

Educația pentru socializare juridică este bazată pe о 

abordare novatorie cu privire la educația tinerei generații în

domeniul juridic și prevenirii delincvenței juvenile, 

contribuind la crearea unei culturi sociale bazate pe 

respectarea statului de drept.

Educație pentru Socializare Juridică facilitează gradul de 

înțelegere de către elevi a libertăților și responsabilităților

într-o societate bazată pe principiile statului de drept. 



Combaterea 

delincvenței juvenile
 Liceul ”Mitropolit Nestor Vornicescu” a fost solicitat 

să participe la un proiect pilot, un element inovator 

pentru implementarea disciplinei opționale ”Educație 

pentru socializare juridică”.Este propus pentru pilotarea 

în baza Memorandumului de cooperare semnat între 

Ministerul Culturii și Cercetării. Inspectoratul General al 

Poliției și PH Internațional.

 Ora opțională a fost desfășurată în clasa a VIII-a. Tot 

în cadrul acestui proiect s-a propus participarea la 

accesarea granturilor mici pentru a varia activitatea în 

instituție și a întări colaborarea cu partenerii



Foto ore





Grupul de lucru



Factorii educației

























Poliția 

Poliția este un organ armat al administrației publice centrale sau locale, 
instituit prin lege, a cărui activitate este reglementată de dreptul intern și 
actele normative internaționale.

Principale sarcini ale poliției sunt următoarele:

a) asigurarea respectării legii, menținerii liniștii și ordinii publice în societate;

b) protecția și respectarea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului;

c) combaterea criminalității;

d) acordarea asistenței și serviciilor populației în conformitate cu legislația în 
vigoare.



Instituțiile 

culturale și științifice
 Casele de cultură, muzeele,case memoriale,instituții științifice pot deveni 

medii  prielnice de transmitere a volorilor și de formare și reformare a 

persoanelor în acord cu jaloane valorice polimorfe, înalte.

 Aici se desfășoară adevărate programe de formare a tinerilor, de educație a 

adulților.







.....

 Foto gazete, activitati










