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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI „LECTURA 
ŞI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE” 
 
 
Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” a fost înfiinţată în 29 aprilie 2002 
şi şi-a demarat activitatea cu 42 de membri fondatori. La acest moment Asociaţia are 45 de membri, 
pe parcursul anului 2002-2003 Consiliul Director aprobând înscrierea în asociaţie a doi membri de 
onoare (Codruţa Temple şi Charles Temple) în plus faţă de cei doi membri de onoare fondatori 
(Tibor Szász, Mária Kovács), precum şi a unui membru asociat (Maria Pavelescu). În prezent, există 
două cereri de la persoane care doresc să devină membri: una (completă) pentru a deveni membru cu 
drepturi depline din partea Teodorei Gavrilă (Bucureşti) şi una (incompletă) din partea Veronicăi 
Ştefan (Constanţa). 
 
Membrii Consiliului Director, în perioada iunie 2002- iulie 2003, au fost: Ariana Văcăreţu – 
preşedinte, Adriana Moţcanu – vicepreşedinte, Mária Kovács – secretar CD, Tibor Szász – trezorier, 
Simona Bernat, Lucia Copoeru, Cristina Miron, Valentin Blândul şi Adelina Iacob – membri.  
 
Pe parcursul primului an de activitate, Consiliul Director a adus la îndeplinire hotărârile adunării 
generale din iunie 2002 şi a stabilit relaţii de colaborare cu alte organizaţii/ instituţii din ţară şi din 
străinătate. Consiliul Director şi-a desfăşurat activitatea pe următoarele direcţii: 

1. dezvoltarea asociaţiei ca organizaţie 
2. oferirea de servicii 
3. activităţi de fund-raising 
4. promovarea imaginii asociaţiei. 

 
 

1. Dezvoltarea asociaţiei ca organizaţie 
 

În momentul constituirii primului Consiliu Director al Asociaţiei s-a pornit de la zero- asociaţia abia 
fiind înfiinţată, pe această direcţie s-au realizat: 

a) definirea misiunii asociaţiei, 
b) identificarea siglei asociaţiei, 
c) elaborarea strategiei asociaţiei pe termen scurt şi mediu, 
d) identificarea pieselor din portofoliul membrilor asociaţiei, 
e) demararea colectării portofoliilor membrilor asociaţiei, 
f) angajarea unui contabil al asociaţiei, 
g) dezvoltarea profesională a membrilor asociaţiei prin: 

I) participarea la şcoala de vară “Cooperare şi interdisciplinaritate în 
învăţământul universitar”, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai 
(UBB) în parteneriat cu International Reading Association (IRA) în 
perioada 4-17august 2002: 8 membri ai asociaţiei;  
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II) atelierul susţinut de către Dr. Susan Tchudi şi cadru asociat Launie 
Gardner de la University of Nevada Reno (UNR) din 2 noiembrie 2002 

III) atelierul- prezentare de carte - susţinut de către asist. univ.drd. Simona 
Bernat: Tehnica învăţării eficiente din 3 mai 2003 

IV) participarea la şcoala de vară “Noua paradigmă universitară: centrarea 
pe client”, organizată de UBB în colaborare cu UNR şi ALSDGC în 
perioada 20-27 iulie 2003: 11 membri ai asociaţiei 

V) obţinerea aprobării ca doi membri ai asociaţiei să devină certificatori de 
formatori (Ariana Văcăreţu şi Kovacs Zoltan) 

VI) certificarea ca formator a unui membru asociat (Victoria Gal) 
h) menţinerea legăturii cu membrii asociaţiei. 
i) Crearea grupului de discuţii “gandire_critica_revista@yahoogroups.com” 
 

2. Oferirea de servicii 
 

Pentru ca asociaţia să poată oferi sesiuni de formare, activitatea Consiliului Director s-a canalizat pe 
două linii: 

a) asigurarea cadrului legal în vederea organizării şi derulării de sesiuni de formare de 
către membrii asociaţiei care sunt formatori; pe această linie Consiliul Director  

I) a întreprins toate demersurile necesare pentru a obţine drepturile de 
autor asupra celor 8 ghiduri „Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea 
Gândirii Critice”, asupra lucrării privind Standarde şi Proceduri pentru 
certificarea participanţilor la  Proiectul “Lectura şi scrierea pentru 
dezvoltarea gândirii critice”, asupra Manualului “Lectura şi scrierea 
pentru dezvoltarea gândiri critice” volumul I-II  - autori JEANNIE L. 
STEELE, KURTIS S. MEREDITH, CHARLES TEMPLE; a fost 
încheiat un contract de cesiune a drepturilor de autor pentru o perioadă 
de 3 ani de la data semnării contractului (30 august 2002). 

II) a încheiat un protocol de colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, în vederea acreditării programului „Magister” de formare 
continuă de lungă durată destinat profesorilor din învăţământul 
preuniversitar. Acest program de formare a fost acreditat de către CNFP 
(decizia 35/11.06.2003). Asociaţia a contribuit la acest program cu un 
număr de 15 cursuri opţionale. În vederea obţinerii acreditării au fost 
elaborate descrierile programelor pentru cele 15 cursuri. Formatorii care 
vor livra aceste cursuri (începând cu septembrie 2003) sunt membri ai 
asociaţiei. 

III) a rezolvat, cu ajutorul domnului Charles Temple, problema contractelor 
semnate de formatorii RWCT cu CEDU, contracte care restricţionau 
libertatea formatorilor RWCT de a livra cursuri de formare prin 
intermediul altor instituţii. 
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IV) a trimis un memoriu la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea 
includerii formatorilor RWCT, membri ai Asociaţiei, pe lista cu 
formatorii ce pot efectua activităţi de formare în sistem. 

b) livrarea de sesiuni de formare. Consiliul Director a facilitat organizarea unui număr 
de 5 sesiuni de formare a câte 40 de ore în 4 judeţe. Formatorii care şi-au identificat 
grupurile ţintă, au organizat şi livrat cursurile de formare prin asociaţie sunt: Monica 
Onojescu, Marilena Scripcaru, Liliana Dosa Flueraş şi Vasile Flueraş.  

 
3. Activităţi de fund-raising 
 
În vederea îndeplinirii obiectivelor asociaţiei, Consiliul Director a identificat surse de finanţare 
prin programele lansate de diferite agenţii în România şi/sau străinătate. 

a) Asociaţia LDSGC a depus în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Diversitate 
Etnoculturală un proiect în vederea formării continue a cadrelor didactice din şcoli 
situate în zone rurale dezavantajate la Agenţia de Dezvoltare Regională N-V România 
în vara anului 2002; (proiectul nu a primit finanţare) 

b) Asociaţia LDSGC, în parteneriat cu Laxeiro Secondary School, Galicia, Spania, 
Cardiff Council, UK, East Antrim Institute, Belfast, UK, Soros International 
House, Vilnius, Lithuania şi Centrul de Resurse pentru Studii Pedagogice a 
Facultăţii de Pedagogie a Colegiului din Vilnius, a depus o aplicaţie pentru un 
grant Grundtvig 2 la Agenţia Naţională Socrates. Proiectul Linking the European 
Family – I, You, We a fost aprobat cu o finanţare de 7.937 Euro. Derularea lui va 
începe în septembrie 2003. În vederea identificării partenerilor pentru acest proiect, 
Simona Bernat a aplicat şi a obţinut grantul pentru participarea la un seminar de 
contact Grundtvig în noiembrie 2002. 

c) Asociaţia LDSGC, în calitate de partener al Universităţii Nevada Reno (UNR) USA 
şi a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca a aplicat pentru fonduri IREX în 
vederea implementării unui program de educaţie la distanţă în cele două ţări. 
Rezultatul va fi cunoscut în vara anului 2003. 

d) Asociaţia LDSGC a aplicat în parteneriat cu UBB, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei la MEC pentru obţinerea de fonduri privind finanţarea studiului de 
cercetare Standarde ale formării iniţiale a profesorilor din perspectiva învăţării 
permanente. Proiectul a fost aprobat, însă nu există fonduri pe care CNCSIS să le 
disponibilizeze pentru derularea lui.   

e) Asociaţia LDSGC a primit o finanţare de 20,000 USD de la OSI, prin intermedierea 
IRA în vederea realizării strategiei pe termen mediu a asociaţiei.  

f) Asociaţia LDSGC a aplicat, în parteneriat cu UBB şi CRDE, în vederea obţinerii de 
finanţare pentru un proiect de educaţia civică la chemarea pentru depunere de proiecte 
a Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile din România. Proiectul se numeşte 
“Educaţie, cultură şi identitate civică”. Rezultatele licitaţiei vor fi făcute publice în 
vara 2003. 

g) Asociaţia LSDGC, ca solicitant principal, a aplicat, în parteneriat cu ANPRO, 
ASMERO şi CETA în vederea obţinerii de finanţare pe direcţia dezvoltării 
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organizaţionale la licitaţia de proiecte organizată de Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile. Rezultatele licitaţiei vor fi făcute publice în vara 2003. 

 
4. Promovarea imaginii asociaţiei 
 
În vederea promovării imaginii asociaţiei, Consiliul Director a  

a) elaborat pliante, în limbile română şi engleză, ce conţin descrierea asociaţiei 
b) prezentat OSI (Open Society Institute) şi IRA (International Reading Association) 

statutul asociaţiei, misiunea şi obiectivele acesteia, numele membrilor asociaţiei. Ca 
urmare a acestui demers, pe pagina de Web a Reading and Writing for Critical 
Thinking Network (http://rwct.reading.org/ ), Asociaţia LDSGC apare ca organizaţia 
care poate oferi detalii privind proiectul RWCT în România. 

c) contribuit la organizarea şcolii de vară “Cooperare şi interdisciplinaritate în 
învăţământul universitar” a UBB din 4-17 august 2002 (Charles Temple a condus pe 
bază de voluntariat cursul „Gândirea critică în abordare transcurriculară”); 

d) contribuit la organizarea şi derularea cursului “Gândirea critică pentru cadre didactice 
universitare şi studenţi” de către UBB în 12-22 noiembrie 2002 (voluntariat din partea 
Mariei Kovacs în activitatea de traducere şi interpretariat) 

e) contribuit la organizarea şcolii de vară “Noua paradigmă universitară: centrarea pe 
client” a UBB în parteneriat cu UNR din 20-27 iulie 2003 (publicarea volumului vară 
“Noua paradigmă universitară: centrarea pe client”, voluntariat din partea 
profesorului Charles Temple) 

 
Aspecte ale activităţii Consiliului Director ce pot fi îmbunătăţite: 
 

a) modul de organizare a şedinţelor Consiliului Director; numeroase discuţii (nu 
neapărat referitoare la ordinea de zi a şedinţelor), absenţa unuia sau a mai multor 
membrii CD (ceea ce a făcut imposibilă luarea de decizii);  

 
credem că ar fi utilă elaborarea unor reguli de funcţionare a CD; 
 
b) modul de comunicare cu membrii asociaţiei (foarte multe din solicitările făcute de CD 

membrilor asociaţiei au rămas fără răspuns);  
 
credem că ar fi utilă identificarea căilor de comunicare (cele mai eficiente) cu fiecare 
membru al asociaţiei;  
 
c) gradul de participare a tuturor membrilor asociaţiei la viaţa asociaţiei; mai activi s-au 

dovedit a fi membrii din Cluj dar, suntem convinşi că şi membrii din celelalte zone 
ale ţării s-ar implica mai mult dacă ar fi identificate zonele lor de interes şi dacă ar fi 
sprijiniţi în organizarea de activităţi;  

 
propunem organizarea unor grupuri de lucru în funcţie de interesele membrilor; 
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d) modul de derulare a activităţii Consiliului Director; inexistenţa unui spaţiu propriu, 

inexistenţa unui angajat permanent care să aibă ca principale responsabilităţi 
menţinerea legăturii cu membrii asociaţiei, cu partenerii acesteia, arhivarea 
documentelor de secretariat, scrierea de proiecte în vederea atragerii de fonduri şi a 
realizării misiunii şi obiectivelor asociaţiei fac ca activitatea membrilor Consiliului 
Director să se desfăşoare în funcţie de resursele personale de timp, competenţă şi 
spaţiu ale membrilor CD;  

 
credem că ar fi utilă identificarea unui spaţiu propriu al asociaţiei şi angajarea unei 
persoane cu funcţie executivă; 
 
e) modul de funcţionare a Consiliului Director (difuzia responsabilităţii, 

reprezentativitatea CD pentru membrii asociaţiei) 
 
propunem reconsiderarea structurii CD (delegarea de responsabilitate – toţi membrii 
CD să aibă o responsabilitate specifică; componenţa să respecte pe cât posibil 
reprezentativitatea proporţională a membrilor pe categoriile: membrii cu drepturi 
depline (5), onorifici (2), asociaţi (2)/ membrii din Cluj (6), din alte localităţi (3)/ 
membrii din învăţământul preuniversitar (7), din învăţământul universitar (2) 

 
 
 
 
 
 
         Întocmit, 
         Ariana Văcăreţu 
 
 
      Aprobat în şedinţa Consiliului Director din 17.07.2003 
   


