
În atenția  

Doamnei / Domnului Director Casa Corpului Didactic  

Ref: Sistemul de sprijin pentru profesorii de educație pentru cetățenie democratică în 

anul școlar 2021-2022  

Stimată doamnă director,  

Stimate domnule director,  

Vă transmitem solicitarea de a ne susține în implementarea în județul dvs. a sistemului de sprijin 

oferit de Institutul Intercultural Timișoara pentru profesorii de Educație pentru cetățenie 

democratică.  

În baza Protocolului de colaborare nr. 40506/2004, semnat cu Ministerul Educației, Institutul 

Intercultural Timișoara oferă formare și sprijin profesorilor care predau educație civică, în 

special în vederea aplicării metodei de învățare bazată pe proiect „Proiect: Cetățeanul”. Metoda 

este menționată și în programa școlară de Educație socială și aplicarea ei este încurajată în 

cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică la clasa a VII-a.  

În acest context, începând din anul școlar 2020-2021 este oferită profesorilor care predau 

Educație pentru cetățenie democratică (clasa a VII-a) din întreaga țară o platformă de sprijin 

pentru derularea activităților educaționale la această disciplină, accesibilă la 

https://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/.  

Sistemul pe care îl oferim acoperă întreg parcursul anului școlar și cuprinde:  

- Sugestii pentru planificarea didactică la disciplina Educație pentru cetățenie democratică la 

clasa a VII-a;  

- Activități și resurse didactice pentru toate orele de Educație pentru cetățenie democratică la 

clasa a VII-a;  

- Curs pentru folosirea metodei de învățare bazată pe proiect „Proiect: Cetățeanul”, conform 

recomandărilor programei școlare care prevede alocarea pentru proiectul educațional a unui 

buget de timp de 25-30% din bugetul de timp alocat disciplinei în întregul an școlar; 

 - Susținere și consiliere pentru predarea disciplinei pe parcursul întregului an școlar, inclusiv 

prin posibilitatea înscrierii gratuite într-un program de mentorat.  

Accesul la platforma https://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/ este gratuit pentru 

profesori.  

În județul dumneavoastră vom avea o intervenție specială în acest an școlar, deoarece vom 

realiza cursuri față-în-față pentru 25 de profesori.  

https://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/


Atașăm apelul de înscriere pe platformă și la curs, adresat profesorilor, care este disponibil și 

la: https://www.intercultural.ro/apel-pc-2021/. Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 8, ap. 8, Timişoara 

300173 Tel. / Fax: 0256498457 iit@intercultural.ro www.intercultural.ro  

Vă solicităm, în acest sens, sprijinul prin promovarea platformei, a programului de 

mentorat și a cursului către profesorii din județul dumneavoastră care predau în acest an școlar 

disciplina Educație pentru cetățenie democratică, indiferent de specializarea de bază. Le puteți 

transmite direct acest link: https://www.intercultural.ro/apel-pc-2021 

Pe platforma https://www.cetateanul.intercultural.ro/ sunt disponibile mai multe detalii despre 

evoluția programului în ultimii ani, care a fost posibilă atât cu susținerea Ministerului Educației, 

cât și cu sprijinul Romanian-American Foundation, iar din acest an se va desfăşura în cadrul 

proiectului „Cultura democratică, un proiect al comunității”.  

Proiectul este derulat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Asociația pentru 

Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare (ASCED) din Râmnicu Sărat și cu Academia 

pentru Drepturile Omului din Oslo, Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 

România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-

2021. 

http://www.intercultural.ro/
https://www.intercultural.ro/apel-pc-2021

