
ORIENTÃRI S̨I FAZE

S̨COLI  SECUNDARE  PREGÃTITOARE  UNIVERSITÃT̨ I  ONG  GRUPURI  ASOCIAT̨ II

Sã construim pactul 
pentru EDUCAŢ IE 

DE LA LOCAL LA MONDIAL GHID



Papa ne cere ceva s̨ i mai exigent [...] sã ies̨ im din noi înãine s̨ i din fron-
tierele noastre [...] sã asociãm maximul de persoane s̨ i de organizaţii [...] 
lucrând împreunã, vom descoperi numeroasele noastre afinitãţi s̨ i vom 
sluji mai mult s̨ i mai bine (paginile 10-11*).  

Philippe Richard, secretar general al Oficiului Internaţional al Învãcãmântului 
Catolic

Sã trecem de la o viziune de misiune congregaţionalã la viziunea mon-
dialã a misiunii Bisericii (convertire). Fiecare congregaţie a mers rãspun-
zând misiunii pornind de la carisma ei, fãrã a cãuta intercongregaţiona-
litatea (pagina 220*).

María Isabel Moraza Herrán, superioarã generalã a cãlugãriţelor Conceptionistas 
Misioneras de la Enseñanza

Cealaltã mare problemã de înfruntat s̨ i de rezolvat este conflictul actual 
între familie s̨ i s̨ coalã, care înnãbuţã procesul educativ  (pagina 255*).

Francesco Tonucci, ISTC del CNR ISTC al CNR s̨ i responsabil al proiectului 
«La città dei bambini»

*Contribuţie la cartea  «Luces para el camino. Pacto Educativo Global. Hacia una educación 
de, con y para todos. Hacia una sociedad más fraterna, solidaria y sostenible» (Juan Antonio 
Ojeda Ortiz, Manuel Jesús Ceballos García y Beatriz Ramírez Ramos, 2020). Cartea se poate 
teledescãrca: www.e-sm.net/207401_01

Ce sã facem pentru a avea o privire mai largã s̨ i mondialã? Sã organizãm 
forumuri  de întâlnire care sã ne permitã sã ne recunoaãtem în specifici-
tatea noastrã. Sã programãm acţiuni semnificative s̨ i dinamisme concrete 
care sã integreze diferiţii agenţi educativi (s̨ coalã, familie, bisericã, comunã, 
întreprindere, etc.). Sã impulsionãm modelul de «s̨ coalã cu timp complet» 
legatã de comunitate (pagina 229*).

Pedro Aguado Cuesta, superior general al ordinului Escuelas Pias s̨ i preţe-
dinte al Comisiei de Educaţie a USG-SISG



“Familia educã, Biserica educã, clubul sportiv educã, vecinii educã. Ori-
ce persoanã, orice membru al comunitãţii este un potenţial educator 
s̨i un educat. Comunitate s̨ i s̨ coalã sunt instituţii inseparabile” (pagina 
251*).

Daniel Ernesto Stigliano, coordonator al programului Catedras Scholas

Trebuie pornit de la fapte, de la dovezi, care sã lumineze s̨ i sã convingã. E 
foarte important, dupã pãrerea mea, sã fac cunoscute rezultatele înnoirii 
educative care a fost deja pornitã în multe ţãri s̨ i s-a dovedit satisfãcã-
toare” (pagina 267*). 

Montserrat del Pozo Roselló, superioarã generalã a Misionarelor Hijas de la 
Sagrada Familia de Nazaret

“A educa este întotdeauna un act de speranţã care invitã la copartici-
pare s̨ i la transformare. [...] A venit momentul de a semna un pact mon-
dial pentru educaţie pentru s̨ i cu tinerele generaţii, s̨ i care sã implice, în 
formarea de persoane mature, familiile, comunitãţi, s̨ coli s̨ i universitãţi, 
instituţii, religii, conducãtori, întreaga omenire”.

Papa Francisco, „Întâlnire mondialã Pact pentru educaţie”, 15 octombrie 
2020

“Este vorba de o invitaţie de a dialoga asupra modului în care construim 
viitorul, de a reînnoi pasiunea pentru educaţie [...] de a forma protago-
niati ai unei umanita ţi mai fraterne. Poate fi la originea unui potenţial de 
proiecte s̨ i de perspective concrete [...] creând sinergii s̨ i res̨ ele de cola-
borare” (paginile 28-32*).

Angelo Vincenzo Zani, secretar al Congregaţiei pentru Învã ţãmântul Catolic

IN
D

E
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Vã oferim câteva sugestii. Am definit faze s̨ i acãiuni pe care fiecare instituţie trebuie sã le contex-
tualizeze în mod flexibil. La sfârs̨ it, vã invitãm sã împãrtãs̨ i ţi procesele adoptate s̨ i rezultatele ob-
ţinute, pentru a inspira pe al ţii s̨ i a  ţese împreunã o nouã realitate educativã, care sã amelioreze 
rela ţiile persoanelor cu ele însele, cu societatea, cu mediul ambiental în care fiecare locuies̨ te, cu 
Dumnezeu. Pactul nu a fost încã încheiat. Sã lucrãm împreunã.

“Avem nevoie de o nouã agendã, o nouã 
angajare a societã ţii în favoarea educa ţiei.
[...] UNESCO plaseazã în centru persoana, 
cu empatia s̨ i demnitatea sa, pentru a face 
din educa ţie pilonul reorganizãrii societã ţi-
lor. [...] UNESCO se bucurã sã adere cauza 
dumneavoastrã (Papa Francisc), sã fie par-
te a acestei conven ţii”.

Audrey Azoulay, directoare generaã a UNES-
CO, Întâlnire pentru relansarea pactului, 15 
octombrie 2020

În mesajul sãu pentru lansarea pactului mondial pentru educa ţie, Papa Francisc insera o 
invita ţie semnalând urgenţa s̨ i necesitatea de a “uni eforturile într-o vastã alian ţã educati-
vã, pentru a forma persoane mature capabile de a reconstrui ţesutul rela ţional în vederea 
unei umanitã ţi mai fraterne, echitabile s̨ i solidare. […] O alian ţã între locuitorii Terrei s̨ i casa 
comunã. […] În pofida obiectivelor s̨ i finalitã ţilor formulate de ONU s̨ i de alte organisme, s̨i 
cu toate notabilele eforturi ale unor  ţãri, educa ţia tot nu era echitabilã printre popula ţiile 
mondiale.

NOI VÃ INVITÃM SÃ PROMOVA ŢI S̨ I SÃ CONSTRUI ŢI ÎMPREU-
NÃ PACTUL, DE LA LOCAL LA MONDIAL

“Într-un astfel de  ţinut global, devine mai 
us̨    or de a gãsi o convergen ţã mondialã în 
vederea unei educa ţii care sã s̨     tie a fi pur-
tãtoarea unei alian ţe între toate compo-
nentele persoanei [...] Vã invit sã promo-
va ţi împreunã s̨ i sã da ţi impuls, printr-un 
pact educativ comun, acestor dinamici 
care dau un sens istoriei s̨ i o transformã 
în mod pozitiv”.

Papa Francisc, Mesaj pentru lansarea pactului, 
12 septembrie 2019

“Noi ne angajãm cu curaj sã dãm via ţã, în  
ţãrile noastre de provenienţã, unui proiect 
educativ, investind cele mai bune energii ale 
noastre, precum s̨ i lansând procese creative 
s̨i transformatoare în colaborare cu societa-
tea civilã”. 

Papa Francisc, Întâlnire pentru relansarea pac-
tului, 15 octombrie 2020



S̨ apte propuneri de bazã

(Papa Francisc, “Pact mondial pentru educaţie”, 15 octombrie 2020)

Pentru a reflecta, a construi s̨ i a face posibile aceste ţapte propuneri în diferitele contexte de 
educaţie formalã sau nonformalã, Congregaţia pentru Educa ţia Catolicã publicã un VADE-
MECUM care ne inspirã s̨ i ne dã indiciile pentru a ne implica în realizarea lor. Cerceta ţi-le s̨ i 
lucraţi-l împreunã!

A PUNE ÎN CENTRUL fiecãrui proces educativ persoana, valoarea ei, demnitatea ei, pen-
tru a face sã iasã la suprafa ţã specificitatea ei, frumuseţea ei, unicitatea ei, s̨ i, în acelaţi 
timp, capacitatea ei de a fi în relaţie cu ceilal ţi s̨ i cu realitatea ce o înconjoarã, respingând 
cultura îndepãrtãrii.

A EDUCA S̨ I A NE EDUCA pentru a primi, deschizându-ne fa ţã de cei mai vulnerabili.

A FAVORIZA deplina participare a fetelor 
- copii s̨ i tinere - la educa ţie.

A PÃSTRA S̨ I A CULTIVA casa noas-
trã comunã. 

A ASCULTA glasul copiilor s̨ i al tineri-
lor.

A CONSIDERA familia ca primul s̨ i indis-
pensabilul educator.

A NE ANGAJA sã cercetãm pentru a gãsi alte moduri de a în ţelege economia, politica, 
creãterea s̨ i progresul, pentru ca ele sã fie într-adevãr în slujba omului s̨ i a întregii familii 
umane în perspectiva unei ecologii integrale.
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ÎNTREBÃRI ADUCÃTOARE DE REAC ŢII, pentru a provoca visuri, speranţe, utopii accesibile, 
de exemplu: Cum îmi imaginez eu  o educa ţie mai bunã s̨ i mai eficace? Cum sã educãm integral? 
Cum sã privilegiem o educa ţie deschisã viitorului, angajantã s̨ i transformatoare, care sã-i ajute pe 
oameni s̨ i sã-i pregãteascã pentru a sluji comunitatea lor localã, umanitate?

REUNIUNI STRUCTURATE SAU NU, cu diferi ţii agen ţi ai comunitã ţii educative, pentru a studia 
diferitele documente referitoare la pact s̨ i folosind diferite dinamici de lucru în grup.

A REFLECTA, A STUDIA S̨ I A EXTRAGE CRITERII S̨ I ACŢIUNI ale Instrumentum laboris, redactat 
de Congrega ţia pentru Educa ţia Catolicã, faţã de pact.

DE ASEMENEA cu alte documente s̨ i contribuţii ale unor institu ţii s̨ i ale unor persoane care sus ţin 
pactul pentru educa ţie. Cartea “Luces para el camino. Pacto Educativo Global. Hacia una educa-
ción de, con y para todos. Hacia una sociedad más fraterna, solidaria y sostenible”, („Lumini pen-
tru drum. Pact mondial pentru educaţia a, cu s̨ i pentru to ţi. Spre o societate mai fraternã, solidarã 
s̨ i durabilã”) poate sugera multe teme de dezbatere s̨ i propuneri de ameliorare. 

CELE CARE IAU NAS̨ TERE DIN PUNCTELE FORTE, DIN VISURI S̨ I DIN SPERANÃE  în sânul 
însãs̨ i al instituţiei, al agen ţilor sãi, al istoriei s̨ i al realitã ţii sale sociale, culturale, ambientale.

CE SÃ FACEM? 

Aceste orientãri s̨i faze se adre-
seazã tuturor persoanelor s̨ i institu 
ţiilor de bunã voin ţã care doresc sã 
ni se alãture s̨ i ã creeze, cu al ţii, acest 
pact mondial educa ţional pentru o 
educaţie mai umanã, fraternã, soli-
darã s̨ i durabilã. Iatã mai jos câteva 
din obiectivele pe care ni le propu-
nem:

A cunoas̨ te sensul s̨ i finalitatea pac-
tuluii mondial educaţional pentru 
educaţia propusã de Papa Francisc 
ca implementare a unei “S̨ coli proac-
tive”, pentru a avea grijã de oameni 
s̨ i a îmbunãtã ţi lumea.
A înţelege necesitatea urgenţei 
pactului, pornind de la contextul în 
care se aflã instituţia educativã. 
A analiza s̨i  a discuta despre ce este 
posibil de a pune cel mai rapid în 
practicã în realitatea voastrã educativã, socialã s̨ i ambientalã.
A da prioritatea criteriilor s̨ i acţiunilor stabilite.
A implementa s̨ i a experimenta unele din aceste criterii sau ac ţiuni.
A crea s̨ i a dezvolta  împreunã proiecte  de schimbare, res̨ ele de colaborare s̨ i îmbunãtã-
ţire a educa ţiei oferite în centru.

PENTRU CE? 



construirea pactului global privind educația

OPEN SPACE (Harrison Owen, s̨ i colab.)
Este vorba de a crea un spa ţiu care sã permitã o mai bunã colaborare s̨ i participare pentru ca un 
grup redus ori foarte numeros sã ajungã în pu ţin timp sã emitã cele mai bune idei asupra unei 
teme centrale, ce poate fi descompus în sub-teme. Cineva din centru ori un expert prezintã tema 
centralã, propune s̨ i explicã sub-temele, fiecare se înscrie la o sub-temã, s̨ i poate schimba liber în 
curs de s̨ edin ţã; se reunesc pe sub-teme (în diferite sãli), pentru a discuta; pentru a încheia, se trag 
concluzii în grup lãrgit.

DESIGN FOR CHANGE (Kiran Bir Sethi)
Aceastã metodologie duce la autonomizarea persoanelor pentru a le face proactive s̨ i a le motiva 
sã se angajeze în transformarea s̨ i ameliorarea realitã ţilor lor personale. Începând de la trei ani, 
copiii pot discerne o problemã sau un punct forte în anturajul lor s̨ i cãuta o solu ţie.

Orice proiect sau istorie de schimbare se compune din patru faze simple: se resimt nevoile, pro-
blemele sau speranţele; se imagineazã noi solu ţii; se acţioneazã s̨ i se construies̨ te schimbarea; 
se împãrtãs̨ es̨ te istoria ei de schimbare. Metodologia constã deci în a recunoas̨ te o sfidare s̨ i a o 
aborda într-un spirit critic, creativ s̨ i colaborativ, propunând solu ţiile cele mai fezabile s̨ i urgente, 
care sã permitãpactul, ameliorarea educativã s̨ i cea a persoanelor, a societãţilor, a “casei noastre 
comune”.  

ANCHETÃ APRECIATIVÃ (Miriam Subirana s̨i colab.)
Acest proces implicã persoanele pentru a descoperi ceea ce funcţioneazã bine, prin “întrebãri 
pregnante”, pentru a se pãstra s̨ i a se dezvolta, reînnoind s̨ i ameliorând seviciul prestat de Instituţia 
Educativã. Soluţiile vin de la comunitate. Implicã sã crezi s̨ i sã ai încredere în oameni.  Mai curând 
decât de a diagnostica probleme, e vorba de a ancheta asupra speran ţelor, visurilor s̨ i viziunilor… 
în loc de a delibera asupra a “ceea ce este”, a propune ceea ce “ar trebui sã fie”. 

DINAMICI DE GRUP
 Fillips 66  Ploaie de idei  S̨ us̨ otire  Discu ţie pilotatã  Tehnica 6.3.5 

CUM SÃ FACEM? 
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DRAGON DREAMING (John Croft)
Dragon Dreaming este o metodologie cu  ţintã care îmbinã gestionarea unor proiecte s̨i 
teoria sistemicã, introducând contribu ţii s̨ i concepte ale unor mari agen ţi de schimbare: 
Gandhi, Paolo Freire, Carl G. Jung, Joana Macy, Scott Peck, Arnold Mindell, Marshall 
Rosenberg, etc., precum s̨ i s̨ tiin ţe diferite ca ecologia profundã s̨ i în ţelepciunea ancestralã 
a aborigenilor australieni. În acest mod, metodologia favorizeazã conceperea integralã a 
unor proiecte care s̨ in cont de durabilitate în toate aspectele vie ţii.
Dragon Dreaming comportã trei principii fundamentale: cres̨ terea personalã (a vindeca 
individul s̨i a-l autonomiza), crearea de comunitate (a întãri comunitatea de apartenenãs̨ ) s̨ i 
slujirea pãmântului (asigurarea oricărei forme de viaăă, bună stare ăi prosperitate).
Aceastã metodologie este aplicabilã atât la persoane cât s̨ i la grupuri, proiecte sau orga-
niza ţii. Ea se împarte în patru etape: a visa, a planifica, a acţiona s̨ i a celebra; aceste patru 
etape se fragmenteazã la rândul lor reluând schema s̨ i formând douãsprezece etape în 
total. Când se ajunge a se face turul s̨ i a ateriza la ultima etapã, celebrarea, se produce 
un moment de reflec ţie-celebrare care ajunge la o etapã de maturitate, în care se dobân-
des̨te o învã ţare cu ajutorul cãreia se poate reîncepe de a face un tur, ceea ce se traduce 
printr-o spiralã care perfec ţioneazã capacitatea de adaptare la schimbãrile persoanelor, a 
proiectului s̨ i a contextului.  

MODELUL GROW (John Whitmore)
Modelul GROW este o metodã structuratã bazatã pe soluţionarea unor probleme s̨ i 
stabilirea unor obiective, s̨ i orientatã cãtre rezultate. Este unul dintre cele mai utilizate în 
lumea afacerilor, a coachingului executiv s̨ i a altor grupuri. Modelul GROW se împarte 
în patru faze propunând patru întrebãri pentru a ghida persoana cãtre obiectivul sãu. 
Întrebãrile sunt puse dupã o ordine stabilitã în prealabil s̨ i, în cadrul primei s̨ edinţe, 
aceastã ordine trebuie sã fie respectatã pentru ca persoanele sã poatã urmãri us̨ or firul 
s̨i explora una câte una etapele de trecut pentru a ajunge la scop. Pentru s̨ edin ţele ur-
mãtoare, ordinea poate fi modificatã s̨ i este posibil de a alege unele faze specifice pen-
tru a le aprofunda. Dupã siglele în englezã, noi putem defini: Goal (obiectiv sau scop); 
Reality(realitate); Obstacles/options (obstacole/opt̨  iuni); Will(voint̨ ã/angajare).



DE UNDE SÃ NE INSPIRÃM? 
  Convocarea papei Francisc, 19 septembrie 2019: www.e-sm.net/207401_02

  Instrumentum laboris “Global Compact on Education”: www.e-sm.net/207401_03 

  Site oficial al pactului mondial pentru educa ţie: www.e-sm.net/207401_04 

   Mesajul video al papei Francisc la întâlnirea pentru relansarea pactului, 15 octombrie 2020: 
www.e-sm.net/207401_05

   Luces para el camino. Pacto educativo global. Hacia una educación de, con y para todos. Ha-
cia una sociedad más fraterna, solidaria y sostenible: www.e-sm.net/207401_01 

   Seminar UISG: Le pacte mondial pour l`éducation: l`occasion d`éduquer en fraternité et dura-
bilité: www.e-sm.net/207401_06 

   Angajarea OIEC pentru Pactul mondial pentru educa ţie, webinar din 25 februarie 2021: 
www.e-sm.net/207401_07

   Interven ţii la întâlnirea pentru relansarea pactului mondial pentru educa ţie, din 15 octombrie 
2020: www.e-sm.net/207401_08

   Enciclicile Laudato si` s̨ i Fratelli tutti: www.e-sm.net/207401_09 ; www.e-sm.net/207401_10 

   Obiective de dezvoltare durabilã, scopuri 2030 ale ONU: www.e-sm.net/207401_11 
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CONSTRUIREA PACTULUI ÎN SÂNUL CENTRULUI ÎNSUS̨ I

“Pentru a ameliora educa ţia, trebuie sã ne aplecãm din nou asupra acelui program de 
viaţã pe care îl oferim: este necesar sã-i educãm ca agen ţi pozitivi de schimbare s̨ i trans-
formare într-un viitor vag pe care nimeni nu e capabil de a-l întrevedea, astfel încât sã 
devinã cetã ţeni globali cu capacitatea s̨ i curajul de a lucra pentru o lume mai fraternã, 
dreaptã s̨ i unitã. De aceea, s̨ i astãzi mai mult ca oricând, a educa înseamnã a înnota con-
tra curentului spre o populaţie responsabilã, care sã se sprijine pe pilonii eticii asistenţei, 
crearea de legãturi s̨ i de rela ţii, fraternitatea s̨ i dezvoltarea unor cunoas̨ teri s̨ i competenţe, 
pentru a rezolva sfidãrile mondiale” (pagina 245*).

Augusto Ibáñez Pérez, director de educaţie al SM  

FAZA 1

În construc ţia Pactului educa ţional global este important sã începem prin Institu ţia Educa-
tivã s̨ i sã facem sã participe to ţi agen ţii.

   Este posibil de a începepe pe segmente implicând separat, în reflectarea s̨ i cerceta-
rea acestui pact, pe to ţi diferi ţii AGEN ŢI:

   Apoi, sau chiar de la început, se poate aborda aceastã reflectare s̨ i aceastã cercetare, 
amestecând diferi ţii AGEN ŢI: doi dintre ei sau trei sau to ţi patru.

   Poate fi vorba de întâlniri structurate, sistemice s̨ i progresive, planificate în timp, pen-
tru a studia s̨ i discuta, pentru a se implica s̨ i a construi împreunã PACTUL.

   Dar poate fi vorba de asemenea de întâlniri specifice, izolate, adoptând un format 
mai liber s̨ i spontan, din care se pot degaja de asemenea modele s̨ i criterii de luat în 
considera ţie, de pus în practicã s̨ i experimentat pentru a învã ţa lucrând.

Ne putem servi de tehnici cooperative: creioane la centru, foaie turnantã, grup nominal, 
joc de cuvinte, sac de întrebãri, s̨i  ceea ce este semnalat la capitolul metodologiilor.

Ca acţiune ambiţioasã, putem avea în vedere a crea COMUNITÃ ŢI DE ÎNVÃ ŢARE pentru 
a încuraja participarea s̨ i transformarea educaţiei s̨ i convivialitatea, fãrã a uita formarea 
agenţilor educativi pornind de la reflectarea asupra propriei practici. Pentru a ãti mai mult 
despre aceasta: www.e-sm.net/207401_12.

CU CINE?

S̨ COLI  SECUNDARE  PREGÃTITOARE  UNIVERSITÃT̨ I  ONG   
GRUPURI  ASOCIAT̨ II



FAZA 2
CONSTRUIREA PACTULUI CU ALTE CENTRE ALE ORAS̨ ULUI

“Fiecare s̨ colã catolicã ar trebui sã invite la nivelul local: municipalitate, centre educative, asocia-
ţii, sindicate, partide, etc. Pactul ar trebui sã fie reprodus în fiecare localitate la nivel local pentru 
a antrena o dinamicã care sã asigure educaţia pentru to ţi s̨ i sã o transforme în forţã renovatoare 
a acestui loc” (pagina 185*).

Cristóbal López, cardinal s̨ i arhiepiscop de Rabat, pres̨ edinte al Învã ţãmântului Catolic din Maroc

În aceastã a doua fazã, depãs̨ im limitele centrului educativ s̨ i mergem spre a întâlni alte ins-
titu ţii educative ale cartierului, districtului sau oraţului, pentru a lucra împreunã, s̨ i a reflecta 
la necesitatea s̨ i urgenţa unui pact pentru educaţie, împãrtãs̨ind visuri s̨ i speranţe, acordând 
unele criterii s̨ i proiecte de implementat în centrele participante. Pentru a învãţa pornind de 
la teorie, dar s̨ i deopotrivã de la practicã.

  Reuniuni de diferite tipuri s̨ i formate cu alţi agenţi ai districtelor, instituţii educative ale car-
tierului sau oras̨ului: copii/tineri; profesori; cadre; familii, alţi colaboratori în grupuri omo-
gene sau eterogene.   
  Cu alte centre catolice sau nu, din propria instituţie  
sau altele, cu centre de educaţie pre-primarã, secundarã, 
pregãtitoare sau universitãţi din împrejurimi.     
  Reuniuni structurate, planificate s̨ i progresive, sau 
sporadice s̨ i specifice, susceptibile de a da nas̨ tere 
altora asemenea.     
  Dupã-amiazã sau o sâmbãtã dimineaţã.     
  Formate: întâlniri-convivialitãţi, mese rotunde 
rezervând suficient timp pentru discuţie, se-
minarii de lucru, metodologii s̨ i dinamici pro-
puse, etc.     
  A crea s̨ i a lucra în reţea cu s̨ coli, profesori s̨ i 
agenţi diferiţi.
  Centre educative în reţea.

CU CINE?
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A CONSTRUI PACTUL CU MUNICIPALITATEA

“Lansãm un apel special cãtre bãrbaţii s̨ i femeile din culturã, ãtiinţe s̨ i sporturi, cãtre 
artiãtii s̨ i cooperatorii mediatici din lumea întreagã, pentru ca s̨ i ei sã semneze acest 
pact s̨ i, prin mãrturia s̨ i munca lor, sã devinã animatori ai valorilor de salvgardat, pacea, 
dreptatea, bunãtatea, frumuseţea, primire s̨ i fraternitate. Ar fi pueril sã as̨ teptãm totul de 
la conducãtorii nos̨ tri, ar fi copilãresc. Ne bucurãm de un spaţiu de coresponsabilitate 
care ne permite sã lansãm s̨ i sã concepem noi procese s̨ i transformãri. Sã fim proactivi în 
materie de readaptare s̨ i de asistare a societãţilor rãnite”.

Papa Francisco, “Pact mondial pentru educaţie”, 15 octombrie 2020

   Cu municipalitatea: sat, district, cartier sau oraã.
   Cu diferitele sectoare ale municipalitãţii: parohie s̨ i alte biseri-
ci, asociaţii de vecini s̨ i alţii, ONG, partide politice, primãrie s̨i 
consilii municipale, sportivi, membri ai culturii, antreprenori, 
artis̨ ti, etc.

   Reuniuni structurate, planificate s̨ i progresive, sau reuniuni 
sporadice s̨ i specifice, susceptibile de a da nas̨ tere altora ase-
menea.

   Pe sectoare separate ori amestecate.

   Întâlniri dupã diferite formate: interviuri; mici sau mari grupuri; 
mese rotunde s̨ i discuţii; evenimente festive pentru a visa împreu-
nã sau a împãrtãs̨ i speranţe; articole.

   A lua cunos̨ tinţã de mis̨ carea internaţionalã în favoarea ORAS̨ ELOR 
EDUCATOARE, cu care noi putem sã ne unim forãele, pentru a acorda 
realmente ameliorãri ale educaţiei, cu o puternicã repercusiune asupra im-
plantãrii unui context mai uman, fratern, solidar s̨ i durabil. 

Ce sunt ORAS̨ELE EDUCATOARE? Prezentãm aici foarte pe scurt douã iniţiative mondia-
le privind oras̨ ele educatoare; paginile noastre web vã oferã din ce sã vã inspiraţi privind 
temele de abordat pentru a construi PACTUL MONDIAL PENTRU EDUCAŢIE în perspectiva 
municipalitãţii.

CU CINE?
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ORAS̨ EDUCATOR
“Noi afirmãm cã pentru a-i autonomiza pe cetãţeni, înãelegând ca atare toţi locuitorii oras̨e-
lor s̨ i comunitãţilor,  trebuie sã le facilitãm accesul s̨ i sã-i motivãm pentru a folosi întreaga 
gamã de posibilitã¸i de învãţare în cursul vieţii lor.  Considerãm cã învãţarea este un bonus 
pentru calitatea vieţii, care dã cetãţenilor mijloacele necesare pentru a prevedea s̨ i a înfrun-
ta noile provocãri, s̨ i îi ajutã sã cimenteze societãţi mai bune s̨ i durabile…
Noi afirmãm cã “comunitãţile învãţãtoare”, “oras̨ e învãţãtoare” sau “regiuni învãţãtoare” 
sunt piloni ai dezvoltãrii durabile…  ãtim cã oras̨ ele au o misiune semnificativã în promova-
rea incluziunii sociale, creãterea economicã, securitatea publicã s̨ i protecţia mediului…
Noi prevedem cã oras̨ ele educatoare faciliteazã autonomizarea individualã, construiesc o 
coeziune socialã, dinamizeazã participarea cetãţenilor, favorizeazã prosperitatea econo-
micã s̨i culturalã s̨ i pun bazele unei dezvoltãri durabile. Oras̨  educator este acela care îţi 
mobilizeazã eficient resursele în toate sectoarele favorizând: promovarea unei învãţãri inc-
luzive mergând de la educaţia elementarã la ce superioarã; revitalizarea învãţãrii în familii s̨i 
comunitţãi; accesibilitatea învãţãrii pentru s̨ i la locurile de muncã; ameliorarea calitţãii s̨ i  a 
excelenţei învãţãrii; încurajarea culturii învãţãrii în tot cursul vieţii.

Urmând aceste orientãri, veţi crea s̨i îmbunãtãţi abilitarea individualã, coeziunea 
socialã, prosperitatea economicã s̨ i culturalã s̨ i dezvoltarea durabilã”.

Reţeaua mondialã a Oras̨ elor învãţãtoare ale UNESCO, Documente 
ghiduri, 2015

ORAS̨ E EDUCATOARE
“Educaţia depãţeţte zidurile s̨ colii pentru a impregna între-
gul oras̨…  Obiectivul ei imuabil constã în a învãţa, a inova, 
a împãrtãs̨ i s̨ i, a înbogãţi s̨ i a face mai sigurã s̨ i mai demnã 
viaţa locuitorilor sãi…  Oras̨ ul educator trebuie sã exercite s̨ 
i sã dezvolte funcţia sa educatoare în paralel cu funcţiile sale 
tradiţionale, cu o privire atentã la formarea, la promovarea s̨ i 
la dezvoltarea oricãrei persoane, oricare ar fi vârsta acesteia, 

pentru a rãspunde la nevoile sale de formare în orice moment 
s̨ i în toate aspectele vieţii… Oras̨ ele educatoare, cu instituţiile 

lor educative formale , cu intervenţiile lor nonformale s̨ i infor-
male vor trebui sã colaboreze bilateral sau multilateral pentru a 

face real schimbul de experienţe”.

Asociaţia internaţionalã a oras̨ elor educatoare, „Préambule” a Cartei 
oras̨ elor educatoare

Pentru a cunoas̨te mai mult: 

www.e-sm.net/207401_13   www.e-sm.net/207401_14  
www.e-sm.net/207401_15   www.e-sm.net/207401_16



A CONSTRUI PACTUL PE SCARÃ NAŢIONALÃ  
SAU INTERNAŢIONALÃ

“Alianţa  între locuitorii Terrei s̨ i casa comunã, pe care trebuie sã 
o salvgardãm s̨ i sã o respectãm. O alianţã care suscitã pace, drep-
tate s̨ i primire între toate popoarele familiei umane, o alianţã, de 
asemenea, de dialog între religii”.

Papa Francisco, “Mesaj pentru lansarea pactului mondial pentru educa-
ţie”, din 12 septembrie 2019

La aceastã fazã, centrele educative s̨ i agenţii lor, incluse în reţelele de instituţii educative naţiona-
le sau internaţionale, lucreazã împreunã s̨ i cu alte organisme la realizarea Pactului mondial pentru 
educaţie.

   Participã sau creazã res̨ele naţionale sau internaţionale, reflecteazã împreunã s̨ i acordã 
criterii s̨ i acţiuni comune, pe care se angajeazã sã le punã în practicã.

   Creazã sau împãrtãţesc proiecte de ameliorare pe care le implementeazã pentru a învã-
ţa s̨ i pe baza experienţei, s̨ i încurajeazã s̨ i conving pe alţii sã li se alãture s̨ i sã participe, 
creând reţele naţionale sau internaţionale pentru schimbare s̨ i îmbunãtãţire.

   Influenţeazã guvernele naţionale ori se coordoneazã cu ele pentru a ameliora calitatea 
educaţiei.

   Discutã, cautã terenuri de înţelegere, lucreazã împreunã  s̨ i cu alţi agenţi sau instituţii 
culturale, economice, politice, religioase, sindicale, sportive, mis̨ cãri sociale sau ecolo-
gice… la nivel naţional sau internaţional… fidele formulei dupã care a educa prives̨ te 
pe toatã lumea, s̨ i nimeni nu trebuie sã fie exclus.

   Activeazã reţelele sociale s̨ i media pentru a ameliora educaţia s̨ i a o distribui tuturor în 
mod echitabil s̨ i asigurându-i calitatea educaţiei.

   Schimbã paradigma individualã s̨ i competitivã cu cea a colaborãrii, s̨ i sunt chiar  dispus̨ i 
sã detas̨ eze profesori în sate sau în zone sãrace în resurse, secundându-i în schimbarea 
curricularã, metodologicã, organizaţionalã, formativã, etc.

   PARTICIPÃ LA REŢELELE locale, naţionale s̨ i internaţionale.

CU CINE?
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În ce format sã le împãrtãs̨ im?
 Rezumat video (de la trei la cinci minute, sintezã a ceea ce a fost fãcut s̨i a reus̨it).
 Text pentru un blog, rezumând istoricul de reflecţie s̨ i schimbãrile propuse.
 Podcast explicativ al lucrului în grup s̨ i a ceea ce s-a atins.

Împãrtãs̨ ind programele ori proiectele,  
noi le grupãm în 6  
DOMENII TEMATICE:

1. Demnitate s̨ oi drepturi umane

2. Fraternitate s̨ i cooperare

3. Tehnologie s̨ i ecologie integralã

4.  A educa s̨ i a promova pacea  
s̨ i demnitatea cetãţenilor

5. Culturã s̨ i religii

6. Diverse (alte teme)

Unde sã le împãrtãs̨ im?
Putem trimite experienãele noastre la: pactglobal@
lasallecampus.es. De asemenea, pentru orice cerere 
ori sugestie, putem contacta: Juan Antonio Ojeda 
Ortiz (ja.ojeda@lasallecampus.es) sau Beatrice Linn 
(secretary@oiecinternational.com).

A împãrtãs̨ i proiectele, acţiunile s̨ i criteriile convenite
Desigur, fiecare instituţie educativã va executa multiple acţiuni pentru a reconstrui 
aceastã ALIANŢÃ EDUCATIVÃ. Vã invitãm sã împãrtãs̨ iţi ceea ce poate  
INSPIRA într-adevãr pe ceilalţi pentru a-i ilumina s̨ i contagia pe alţii, pentru a da 
viaţã proiectelor inovatoare s̨ i creativi. Putem împãrtã˛ i procese, criterii acordate, 
proiecte cocreate s̨ i realizate, iniţiative inovatoare, ameliorãri de programe, alianţe 
sau res̨ ele create pentru a încuraja iniţiative s̨ i a lucra împreuna, etc. 



“Timpul pandemiei pe care îl trãim confirmã încã o datã cã este urgent de 
a cons̨ tientiza cã suntem creaturi umane, fragile s̨ i vulnerabile. Formãm o 
unicã mare familie interconectatã s̨ i depindem unii de alţii. Pentru aceas-
ta, suntem chemaţi sã asumãm fraternitatea ca dimensiune antropologicã, 
adicã, sã-l primim pe celãlalt ca frate ori sorã ce trebuie iubit, luat în sarcinã 
s̨ i sã lucrãm împreunã  spre deplina înflorire a demnitãţii noastre comune. 
Cadoul creaţiei ne este încredinţat, viaţa ne este datã, împreunã vom des-
coperi frumuseţea s̨ i vom asuma responsabilitatea de a proteja pentru a ga-
ranta un viitor mai bun noii generaţii. Este o chestiune vitalã” (pagina 235*).

Yvonne Reungoat, Superioarã generalã a Institutului Filles de Marie Auxiliatrice

“S̨tiind cã existã la ora actualã mai mult de douã sute s̨ aizeci de milioane de 
copii s̨   i de tineri nes̨ colarizaţi, s̨ i cã s̨ ase sute de milioane nu au învãţat ni-
ciodatã sã citeascã ori sã calculeze, înţelegem cã nu prea avem de ales nici 
timp de pierdut. Nu ne putem permite sã rãmânem cu braţele încrucis̨ate 
constatând aceastã crizã a educaţiei, nici sã o abordãm cu programe haoti-
ce. Este urgent s̨ i necesar ca popoarele de toate confesiunile s̨i culturile sã 
se uneascã într-un spirit de solidaritate, ca un sat mondial care transcende 
diferenţele s̨ i frontierele pentru a construi un pact vizând sãrãcia educaţiei 
în lume. Cred cã, printre cele mai bune strategii vizând depãs̨irea rezisten-
ţei la pact (dacã ea existã) se aflã cele care sunt deja incluse în propunerea 
de pact: a situa în centru persoana în loc de ideologie; s̨ i slujirea în loc de 
control” (pagina 230*).

Robert Schieler, Superior general al De La Salle Brothers
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