RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR
IUNIE 2007 – IULIE 2008

Consiliul Director mulţumeşte
tuturor voluntarilor, membrilor şi finanţatorilor
pentru contribuţia adusă
la succesul activităţilor ALSDGC în 2007-2008.

MISIUNE
Formarea persoanelor capabile sã gândească critic şi creativ, autonome,
responsabile şi pregătite sã contribuie activ la progresul comunităţii din care fac
parte.
VIZIUNE
Asociaţia îşi propune să-şi dezvolte o structură organizaţională coerentă, să
ofere servicii de instruire iniţială şi continuă de calitate ridicată şi să promoveze
gândirea critică drept valoare centrală a unei societăţi democratice.
VALORI
Asociaţia este o organizaţie profesională, non-guvernamentală şi non-profit, care
urmăreşte să susţină interesele cadrelor didactice. Valorile pe care le
promovează sunt:
• Gândirea critică, definită drept capacitatea de a emite judecăţi şi de a
acţiona pornind de la evaluarea onestă a alternativelor;
• Profesionalismul în cariera didactică, dezvoltarea permanentă a
abilităţilor necesare profesiei didactice şi stimularea implicării
profesorilor în comunitate;
• Societatea democratică, în care există libertate de opinie şi acţiune
indiferent de rasă, sex, apartenenţă religioasă, etnie, vârstă etc.
• Personalitatea deschisă, individul pregătit să facă faţă societăţii
cunoaşterii şi celei de tip democratic prin autonomie, creativitate şi
responsabilitate.
Introducere
Asociaţia Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice România se
adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să contribuie la formarea unei
societăţi democratice; promovează realizarea unei educaţii care să dezvolte
spiritul critic, cooperarea, autonomia, creativitatea şi responsabilitatea, oferă un
cadru organizat pentru desfăşurarea unor activităţi diverse care au ca obiect
instruirea profesională iniţială şi continuă.
Scurt istoric
Asociaţia a luat fiinţă în aprilie 2002 ca urmare a iniţiativei unui grup de profesori
cu experienţă în domeniul pregătirii profesionale de bază şi continuă. Programul
profesional de la care a pornit ideea înfiinţării ALSDGC a fost finalizat în 2000, în
cadrul proiectului „Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice” finanţat
de Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi succesorii acestei instituţii. Cadrele
didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar formate în
cadrul programului au trecut printr-o serie de stagii de pregătire, unii devenind

formatori certificaţi de Hobart and William Smith Colleges, the International
Reading Association (IRA) (www.reading.org), University of Northern Iowa, IRA
fiind organizaţia profesională care a dezvoltat programul menţionat şi adaptat
ulterior, prin contribuţia unor profesori din România, specificului sistemului
educaţional din ţara noastră. Din punctul de vedere al acoperirii teritoriale,
programul s-a dezvoltat dinamic, astfel încât de la înfiinţare, membrii ALSDGC îşi
desfăşoară activitatea profesională în toate regiunile ţării.
La acest moment ALSDGC are 133 membri, în perioada de raportare un număr
de 16 devenind membri ai asociaţiei. 71 membri au achitat la timp taxa de
membru.
OBIECTIVE PE DOMENII DE ACTIVITATE
În vederea îndeplinirii misiunii sale, ALSDGC a urmărit, prioritar, obiectivele de
mai jos:
9 Acreditarea de programe de formare
9 Derularea de cursuri de formare
9 Dezvoltarea profesională a formatorilor din Asociaţie
9 Dezvoltarea profesională a membrilor asociaţiei
9 Diversificarea ofertei de servicii
În interiorul Consiliului Director constituit la Adunarea Generală din 15 iulie 2006,
responsabilităţile şi sarcinile s-au împărţit în felul următor, pe domenii de
activitate prioritare ale ALSDGC:
- preşedinte: Ariana Văcăreţu (formare şi ofertare de servicii);
- vice-preşedinte: Vasile Fluieraş (advocacy);
- secretar: Maria Kovacs (proiecte şi atragere de fonduri);
- trezorier: Oana Ilovan (publicaţii);
- membră: Maria Pavelescu (proiecte)
A. Domeniul formare şi ofertare de servicii
Cursul de formare - Gândire critică. Învăţare activă
În vederea organizării de cursuri de formare, ALSDGC a încheiat
parteneriate cu următoarele instituţii:
1. CCD Sălaj - GCIA
2. CCD Satu Mare - GCIA
3. CCD Maramures - GCIA
4. CCD Harghita - GCIA
5. CCD Vâlcea - GCIA
6. CCD Botoşani - GCIA
7. CCD Dolj - GCIA
8. CCD Olt - GCIA

9. Liceul cu Program Sportiv Suceava – GCIA
10. Fundaţia CRCR Cluj
Au fost adăugaţi la lista formatorilor acreditaţi în cadrul GCIA 10 formatori
(aprobaţi de CNFP): Marius Căldăraru, Sandu Ion, Florica Marin, Gina Dumitru,
Kari Attila, Mihaly Loredana, Mariana Cozma, Nicolae Pandelică, Jupiter Borcoi
şi Petronia Scripcaru. Pentru alţi doi formatori, Oprescu Maria şi Mihăescu
Mirela, a fost înaintată documentaţia de solicitare a adăugării ca formatori în
cadrul GCIA, însă nu s-a primit răspuns din partea CNFP.
Formările au fost livrate de:
• Maria Kovacs, Fluieraş Vasile, Fluieraş Liliana, Laura Runceanu, Ariana
Văcăreţu la Baia Mare
• Mirela Mihăescu – la Târgovişte
• Ariana Văcăreţu – la Râmnicu Vâlcea
• Simona Bernat – la Cluj-Napoca
Au avut loc evaluări finale în 4 locaţii, astfel:
Baia Mare: 99 persoane
Târgovişte: 22 persoane
Rm Vâlcea – 23 persoane
Cluj-Napoca – 25 persoane
În toamna, urmează să aibă loc evaluarea finală a unui grup de peste 100
cursanţi în locaţia Slobozia (CCD Ialomiţa) şi circa 30 participanţi la Botoşani.
Alte formări
1. Apreciază diversitatea! Formări de jumătate de zi cu câte 100 cadre
didactice din judeţele Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna,
Dâmboviţa, Gorj, Suceava - 28 de ateliere didactice livrate în 7 judeţe,
aproximativ 700 de participanţi din 500 de şcoli – formatori: Lucia
Copoeru, Luminiţa Chicinaş, Maria Kovacs, Simona Bernat
2. Formarea formatorilor (22 persoane), la Reşiţa, 3 zile, formator Maria
Kovacs.
3. Formarea mentorilor (60 persoane) din cadrul proiectului Burse pentru
liceeni romi – formatori: Maria Kovacs, Ariana Văcăreţu
4. Formarea a 12 scriitori romi de literatură pentru copii în romanes.
5. Ateliere de lucru pentru părinţi, copii şi cadre didactice din şcoala Horea
Cluj – în cadrul proiectului Grundtvig MorePal; formatori: Laura Runceanu,
Simona Bernat, Maria Kovacs
6. Maria Kovacs – formare Liberia (Liberian Teacher Training Program) şi
Angola (Adult literacy program), la invitaţia RWCT IC.
7. Ariana Văcăreţu – formare Macedonia (Pregătirea şcolii de vară din Ohrid,
la invitaţia Consorţiului Internaţional RWCT.
B. Scriere de proiecte şi atragere de fonduri

În perioada de referinţă s-au derulat proiecte scrise anterior perioadei de
raportare:
1. Grundtvig 1: MorePAL (www.morepal.org), cu valoare totală de
122,736 EURO, în parteneriat cu Cardiff Council, BulRA, Estonian
Reading Association, durata 2 ani (2006-2008). Valoare totală: 28.946
Euro, contribuţie proprie: 5513 Euro.
Proiectul se află în al doilea an; în perioada iulie 2007 - iulie 2008 au avut
loc 2 mobilităţi: Estonia (Ariana Văcăreţu – coordonator proiect, Simona
Bernat şi Laura Runceanu – formatori, Silvia Ţinică – director Şcoala
Horea, Silviu Ispas şi Marilena Dordai – părinţi) şi Bulgaria (Ariana
Văcăreţu – coordonator proiect, Laura Runceanu – formator, Silvia Ţinică
– director Şcoala Horea, Silviu Ispas, Maria Cremene şi Flavia Bănoi –
părinţi). Au fost derulate ateliere cu părinţii – pentru a-şi sprijini copiii
pentru învăţare şi în vederea înfiinţării unei asociaţii a părinţilor. A fost
elaborat un ghid pentru părinţi Îmi ajut copilul să înveţe – autor Simona
Bernat.
2. Youth for Democracy: What does it take to be an active citizen?, în
parteneriat cu Centrul de Consultanţă şi Educaţie pentru Tineret. Valoare
totală: 16,100 USD, durata: 1 septembrie 2006 – 31 august 2007.
În ultima etapă a proiectului s-a realizat evaluarea şi finalizarea ghidului
pentru cadre didactice (Antologia de proiecte didactice – vezi la Publicaţii).
3. Scholarship for Roma Highschool Students in Romania, în parteneriat
cu CRCR Cluj, Ministerul Educaţie şi Cercetării, Aparatul de Lucru al
Ministrului de Stat pentru Coordonarea Activităţilor în domeniul Culturii,
Educaţiei şi Integrării Europene Asociaţia Pakiv România şi Asociaţia
Ruhama România (valoarea totală 908.300 Euro, partea care revine
ALSDGC 24.000 Euro pe durata a patru ani: iunie 2007- mai 2011). S-a
realizat formarea mentorilor, sprijin şi monitorizare pentru cadre didactice
care oferă tutorat elevilor beneficiari de burse. (fără contribuţie proprie)
4. Profesorii de limba romani: factori cheie în succesul şcolar al
copiilor romi, în parteneriat cu CRCR şi 10 CCD-uri, cu durata de trei ani
(mai 2007-aprilie 2010), valoare totală 74.270 Euro; partea care revine
ALSDGC pe primul an de proiect: 2275 Euro (fără contribuţie proprie).
Cursul de formare GCIA pentru cadrele didactice de limba romani este în
curs de desfăşurare. Formatori: Mariana Cozma, Monica Onojescu, Gina
Dumitru, Sandu Ion, Marin Florica, Loredana Mihaly, Petronia Scripcaru,
Jupter Borcoi, Kari Attila, Marius Căldăraru.
5. Discovery Corner, finanţat de MATRA KAP (noiembrie 2006-octombrie
2007), valoarea totală: 7600 Euro, din care contribuţia noastră (în natură)
1200 Euro. Parteneri: Universitatea Babeş-Bolyai (reprezentată de Laura
Runceanu şi Alexandru Tănăsel, coordonatori voluntari UBB),
Universtatea Windesheim (reprezentată prin Antonnia van Galen şi
studenţi voluntari din Olanda). În cadrul proiectului s-a înfiinţat şi a
funcţionat pe perioada anului şcolar 2007 – 2008 un atelier de învăţare a
ştiinţelor pentru copii şi tineri, la Şcoala David Prodan Cluj.

6. Apreciază diversitatea, în parteneriat cu CRDE. Valoare totală: 63.580
Eur, partea care revine ALSDGC: 4400 Euro (salarii formatori şi experţi).
(fără contribuţie proprie). În cadrul proiectului s-a dezvoltat, promovat şi
diseminat kitului educaţional „Calendar multicultural” – elaborat de Maria
Kovacs şi Simona Bernat. Diseminarea s-a realizat prin ateliere de
formare – vezi domeniul formare.
În perioada de referinţă fondurile s-au atras preponderent prin vânzarea de
servicii de formare. În perioada ianuarie-iunie 2008 s-au atras 57530 RON din
vânzări servicii de formare, astfel:
• Cluj-Napoca – 6460 RON (contributii, plăti individuale)
• Rm Vâlcea - 9270 RON (plăti individuale)
• Târgovişte – 7600 RON (plăţi individuale)
• Baia Mare - 34200 RON (curs contractat de CCD Maramureş)
De asemenea, s-au atras fonduri în cadrul proiectului Scholarship for Roma
Highschool Students (8075 Euro), prin încasarea cotizaţiilor (3554 RON) şi prin
desfacerea revistei Şcoala Reflexivă (2000 RON).
Scrierea de proiecte nu a constituit o activitate de interes în perioada de
referinţă, deoarece s-a considerat că proiectele necesită o mai mare desfăşurare
de resurse umane şi financiare decât îşi poate permite ALSDGC în acest
moment.
Proiectele de dimensiuni mici care au fost elaborate în perioada de referinţă
(către NeSsT – Incubator de întreprinderi sociale; CERGI – Proiect de cercetarea
privind eficienţa utilizării metodelor active de învăţare la elevii cu dizabilităţi; G1 –
Adults Learn for Advancement in Life; Ambasada SUA în România – Dezvoltarea
abilităţilor de citit la elevii din medii dezavantajate) nu au primit finanţare,
respectiv s-a renunţat la ele (cazul NeSst) din lipsă de perspectivă.
Taxa de membru pe anii 2007 şi/sau 2008 a fost achitată de 71 membri.
CD al ALSDGC mulţumeşte tuturor celor care au contribuit la derularea
proiectelor, precum şi tuturor membrilor care şi-a achitat taxa de membru la timp.
C. Publicaţii
1. Publicaţii apărute în perioada de referinţă
• În cadrul proiectului Tinerii pentru democraţie s-a realizat şi distribuit către
membri, MEdC, CCD-uri şi ISJ-uri publicaţia Proiecte didactice pentru
promovarea gândirii critice – coordonator Maria Kovacs.
• A apărut un număr din Şcoala reflexivă (Democraţia şi educaţia pentru
valori) – se află în curs de distribuire; acest număr al revistei a fost realizat
de Simona Bernat.

•

A apărut volumul conferinţei Predare de calitate pentru învăţare de
calitate. Educarea gândirii critice (coordonatori: Simona Bernat, Vasile
Chiş şi Dana Jucan) – se află în curs de distribuire.
• A apărut volumul Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice
(autor: Ariana Văcăreţu) – se află în curs de distribuire.
• A apărut volumul şi calendarul Diversifică-ţi predarea! Calendar
multicultural (autori: Maria Kovacs şi Simona Bernat) – în cadrul
proiectului Apreciază diversitatea!, derulat în parteneriat cu Fundaţia
CRDE.
2. Publicaţii aflate în pregătire în perioada de referinţă
• Evaluarea abilităţilor de citire ale elevilor din ciclul primar (titlu orientativ) –
autor Marinela Scripcaru
• Învăţarea limbii şi literaturii materne şi dezvoltarea gândirii critice (titlu
orientativ) – autor Monica Onojescu
• Ghiduri pentru părinţi (autor Simona Bernat din partea ALSDGC şi
reprezentanţi ai partenerilor) – în cadrul proiectului MorePal.
• Apariţia unui nou număr al revistei Şcoala Reflexivă – tema Învăţarea prin
cooperare.
D. Advocacy
• În 9 dec 2007, ALSDGC a fost reprezentată la o întâlnire cu asociaţiile
profesionale din România (ANPRO, ASMERO, CETA, EuroClio, Asociaţia
profesorilor de limba franceză, AEC etc) şi dna Eugenia Popescu. S-a
decis prezentarea pe scurt a activităţilor din 2007 ale asociaţiilor
reprezentate la întâlnire pe site-ul MEdC. Ca urmare, s-a trimis o scurtă
descriere a activităţilor principale ale ALSDGC (2007) pentru a fi postate
pe site-ul MECT.
• Promovarea publicaţiilor ALSDGC la expoziţia din cadrul conferinţei finale
a proiectului Phare 2004 Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate şi
oferirea unui pachet de materiale (reviste, Proiecte didactice pentru
dezvoltarea gândirii critice şi Calendar multicultural) pentru reprezentanţii
MECT de faţă şi ISJ-uri din toată ţara.
• Simona Bernat a reprezentării ALSDGC în cadrul şedinţei International
Reading Association International Development in Europe Committee
Summer Meeting 2007, Berlin, Germany 4th−5th August, 2007.
• 23 – 27 ianuarie 2008 la Cluj-Napoca s-au desfăşurat
•
Conferinţa locală (cu temele: Lectura şi Scrierea pentru
Dezvoltarea Gândirii Critice şi Efectele procesului Bologna asupra
formării cadrelor didactice - a fost foarte apreciata de către cei 20
de participanţi din străinătate.
•
IDEC Leadership workshop - a adus aproximativ 70 de participanţi
din peste 40 de ţări
•
Şedinţa IDEC – a adus aproximativ 40 de participanţi din ţări
diferite.

•

Feedback-ul participanţilor la evenimente şi al reprezentanţilor staff-ului
IRA a fost foarte bun şi ne onorează. De aceste 3 evenimente s-a ocupat
Simona Bernat şi echipa – Maria Kovacs, Oana Ramona Ilovan, Victoria
Gal, Cristina Miron, Luminiţa Chicinaş, Laura Runceanu.
În 11 iunie 2008, a fost acceptată afilierea ALSDGC la International
Reading Association. Reprezentant ALSDGC în relaţia cu IRA pe
perioada demersurilor de afiliere a fost Simona Bernat.

CD al ALSDGC mulţumeşte tuturor membrilor care au contribuit la derularea
activităţilor de advocacy, au derulat formări şi au desfăşurat activităţi care au
contribuit la creşterea prestigiului asociaţiei.
Puncte tari
9 S-au organizat o serie de formări GCIA în locaţii diverse.
9 Unele proiecte de finanţare (ex. cel în parteneriat cu CRCR) au presupus şi
formare (formarea mentorilor liceenilor romi beneficiari de burse).
9 A crescut numărul formatorilor incluşi în programul GCIA.
9 A crescut numărul de membri.
9 Reacţia la anunţarea cursului GCIA pe www.didactic.ro a demonstrat că
există un bun renume şi mult interes pentru program.
9 A crescut numărul partenerilor din rândul instituţiilor publice de învăţământ.
Puncte slabe
9 Funcţionarea dificilă a Consiliului Director;
9 Insuficientă motivare / încurajare pentru membrii (mai ales cei din alte
localităţi) pentru a se implica în diverse activităţi sau a manifesta iniţiativă;
9 Întârzieri foarte mari în apariţia revistei Şcoala Reflexivă;
9 Lipsa unui sediu funcţional al ALSDGC;
9 Lipsa unui spaţiu de depozitare a bunurilor şi a documentelor arhivate ale
ALSDGC;
9 Lipsa unei structuri executive a ALSDGC;
9 Numeroase dintre proiectele ALSDGC sunt de fapt extinderi ale unor proiecte
personale, pe care propunătorii le-ar putea desfăşura şi în absenţa ALSDGC,
incluzând ALSDGC în proiect doar pentru a-i îmbunătăţi faima.
Întocmit de Consiliul Director
Aprobat în cadrul Adunării Generale din 19 iulie 2008.

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
ASOCIATIA LECTURA SI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA
GANDIRII CRITICE ROMANIA
PERIOADA RAPORTATA: 1 MAI 2007 – 1 IULIE 2008

Nr.
crt.

1 MAI 2007 – 1 IULIE 2008

CATEGORII CHELTUIELI
1. Cheltuieli combustibili
2.091
2. Obiecte de inventar
6.613
3. Articole, consumabile birou
7.322
4. Cheltuieli pt. materiale nestocate 5.164
5. Cheltuieli cu colaboratorii
15.041
6. Legalizari acte si asistenta
juridica
7. Protocol
5.363
8. Cheltuieli transport bunuri si
2.759
persoane
9. Delegari si detasari ( inclusive
36.306
pentru programe in derulare)
10. Cheltuieli postale
2.006
11. Cheltuieli bancare
815
12. Alte cheltuieli executate de terti 47.098
( copii Xerox, listare, traducere,
facturi contabile, facturi coordonare
PHARE, facturi asistenta juridica)

13. Cheltuieli cu taxe si impozite
(fond accident, taxe legalizare)
14. Cheltuieli cu salariile (remunerare
personal)

15. C.A.S.
16. Cheltuieli cu contrubutii la
asigurari somaj
17. Cheltuieli cu diferenta de curs
valutar
18. Amortizare mijloc fix ( calculator
Pentium 424)

7.206
775
205
16
1.399
152

Valoare in RON

19. Cheltuieli cu prime de asigurare
20 Penalitati
21 Alte materiale consumabile
TOTAL CHELTUIELI
VENITURI

83
510
140.924
1 MAI 2007 – 1 IULIE 2008
Valoare in RON

1. Venituri din cotizatia membrilor
2. Venituri din contributii
3. Venituri din donatii (CRDE si

3.554
4.755
5.170

impozit pe venit restituit: 2%)

Venituri din donatii PHARE

4. Dobanzi pentru disponibilitati
5. Dobanzi pentru depozit
6. Venit din diferente de curs
valutar
7. Alte venituri (rambursare T.V.A.)
8. Venituri din programe (Agentia
Nationala pentru programe)
9. Venituri subventionate
TOTAL VENITURI

99.026 din care
- Finance service: 7.798+3.779
- Ambasada S.U.A.: 7.843+2.178
- Council Clark: 13.557
- Morepal: 31. 265
- Siuolarkiniu: 4.396
- FCRCE: 19.608
- CRDE: 8.595
6.671
1.235
586
120.997

DISPONIBILITATI:
¾ Banca Transilvalia –lei ,cont curent la 31mai 2008: 49.120,57 lei
¾ Banca Transilvania depozit: 91.316,87 lei
¾ Cont curent nonprofit: 0,55 USD
¾ Cont curent nonprofit EURO: 2.837 EUR

INTOCMIT,
Anca PETRIUC - cenzor
Constanta STANCESCU - cenzor

