FOR AN ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP:
THE EUROPEAN CHARTER OF STUDENT COUNCIL - ESCS
Pentru o cetăţenie europeană activă:
Carta Europeană a Consiliului Elevilor
După cum ştiţi, deja, în şcoala noastră se desfăşoară un proiect COMENIUS. Aţi auzit acest lucru
si sunteţi implicaţi în desfăşurarea acestuia, dar poate v-aţi pus câteva întrebări ale căror răspunsuri le
veţi afla mai jos.

CINE A FOST COMENIUS?
JOHN AMOS COMENIUS s-a născut in 1592 la Nivnice, Moravia, zonă care
aparţine astăzi Republicii Cehe. Recunoscut astăzi ca fiind "părintele educaţiei moderne",
Comenius a fost un adevărat pionier al metodelor educaţionale moderne. Contemporan cu
Galileo, Descartes, Rembrandt şi Milton, Comenius a avut o contribuţie majoră la dezvoltarea
Iluminismului.
A fost primul care a folosit imagini în manuale (Lumea înconjurătoare în imagini,
1658) el credea că educaţia începe din primele zile ale copilăriei continuând de-a lungul vieţii.
A fost un adept al educaţiei formale pentru femei, o idee de neconceput pentru acea perioadă.
Filozofia sa - Pansofismul (adică întreaga cunoaştere), încerca să cuprindă, să includă
filozofia, teologia şi educaţia într-un tot unitar.
El credea că învăţarea şi dezvoltarea spirituală şi emoţională se află într-o strânsă legătură. Ideile sale cu privire
la educaţie au fost respectate în nordul Europei. A fost solicitat să restructureze sistemul educaţional din Suedia şi există
dovezi că i s-ar fi cerut să devină preşedinte la Harvard. Comenius a publicat 154 de cărţi în timpul vieţii, majoritatea
tratând probleme ale filozofiei şi teologiei educaţionale.
Comenius a murit în 1670 la Amsterdam.

CE ESTE PROIECTUL COMENIUS?
Comenius este prima componentă a Programului de „Învăţare pe tot
parcursul vieţii”. Se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
private şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor
categoriilor de personal didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinti sau ONG-urilor care activează în
domeniul educaţional.
Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele
de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare initială şi continuă pentru a creşte calitatea şi a
consolida dimensiunea europeană în educaţie.
Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmăreşte o ţintă foarte ambiţioasă, şi anume să implice în
activităţi educaţionale de cooperare cel puţin trei milioane de elevi până în anul 2013.
De asemenea, programul Comenius urmăreşte:
 Dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi
elevilor;
 Sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare
profesională şi cetăţenie activă.

DE UNDE A PORNIT PROIECTUL COMENIUS CE SE DESFĂŞOARĂ LA NOI ÎN
ŞCOALĂ?
Consiliul Europei a elaborat Carta Europeană pentru o Şcoală Democratică fără
Violenţă. Elaborată cu ajutorul copiilor din 40 de şcoli din 19 ţări europene, ea a fost
adoptată in 2004 de peste 17000 de elevi din toată Europa. Aceasta cartă stabileşte
metodele care trebuie adoptate de şcoli pentru a putea face faţă violentei şi
intimidărilor, asociind într-o manieră pozitivă profesorii, elevii şi comunitatea locală.

Carta Europeană pentru o Şcoală Democratică fără Violenţă:
1. Toţi membri unei comunităţi şcolare au dreptul la o şcoală sigură şi fără violenţă. Toţi au responsabilitatea de a
contribui la crearea unui mediu favorabil studiului şi dezvoltării personale.
2. Toţi, fără nici o diferenţă, au dreptul la respect şi la egalitate de tratament. Toţi au dreptul la libertate de exprimare
fără a fi discriminaţi sau reprimaţi.
3. Comunitatea şcolară are grijă ca toţi să fie conştienţi de drepturile şi îndatoririle lor.
4. Fiecare şcoală democratică are un organism de decizie democratic ales, compus din reprezentanţi ai elevilor,
profesorilor, părinţilor şi ai altor membri ai comunităţii şcolare, acolo unde este cazul. Toţi membrii acestui organism au
drept de vot.
5. Într-o şcoală democratică, conflictele sunt rezolvate într-o manieră non-violentă şi constructivă, în parteneriat cu
toţi membrii comunităţii şcolare. Toate şcolile au personal şi elevi pregătiţi să prevină şi să rezolve conflicte prin consiliere şi
mediere.
6. Fiecare caz de violenţă este cercetat şi tratat cu promptitudine, indiferent dacă este implicat un elev sau orice alt
membru al comunităţii şcolare.
7. Şcoala este o parte a comunităţii locale. Cooperarea şi schimburile de informaţii cu partenerii locali sunt esenţiale
pentru prevenirea şi rezolvarea problemelor.

Proiectul Comenius se doreşte a fi o pledoarie pentru o cetăţenie europeană activă.
Dorim să fim o şcoală democratică fără violenţă prin implicarea tuturor partenerilor: elevi,
profesori, părinţi, comunitate.
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