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Curs Proiect: Cetățeanul pentru profesori de educație socială 

Sibiu, 7-9 octombrie 2022 
 

Apel de înscriere 
 
Institutul Intercultural Timișoara organizează un curs pentru profesorii de educație socială care: 
- predau Educație pentru cetățenie democratică la cel puţin o clasă a VII-a în anul şcolar 2022-2023 
- predau într-unul din următoarele județe: Alba, Argeș, Botoșani, Buzău, Gorj, Hunedoara, 
Maramureș sau Vâlcea. 
 
Cursul va avea loc la Sibiu, în perioada 7-9 octombrie și va pregăti profesorii pentru folosirea 
metodei Proiect: Cetățeanul în timpul orelor de educație pentru cetățenie democratică. Această 
metodă dezvoltă în rândul elevilor competențe prevăzute în programa școlară, prin parcurgerea unui 
proces de câteva săptămâni în care elevii învață să propună o politică publică drept răspuns la o 
problemă a comunității locale. Mai multe detalii despre metoda Proiect: Cetățeanul găsiţi la acest 
link: https://cetateanul.intercultural.ro/despre-metoda/. 
 
Aplicarea metodei Proiect: Cetăţeanul în școlile din România se face în baza Protocolului de colaborare 
nr. 40506/27.10.2004 semnat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural 
Timişoara. Programa şcolară de educaţie socială prevede alocarea pentru proiectul educațional a unui 
buget de timp de 25-30% din bugetul de timp alocat disciplinei în întregul an școlar și de asemenea 
recomandă utilizarea metodei Proiect: Cetățeanul ca exemplu de bună practică. 
 
Costurile legate de participarea la curs (cazare, masă și transport interurban cu autoturism 
personal/tren/autobuz) sunt acoperite de Institutul Intercultural Timișoara. Transportul se 
decontează după eveniment prin transfer bancar. Cursul va începe vineri, 7 octombrie, la ora 15 şi se 
va termina duminică la ora 12.30. Participarea pe tot parcursul evenimentului este foarte importantă. 
 
Înscrierea la curs se face prin completarea formularului de la acest link: 
https://www.surveymonkey.com/r/VV9ZBNC până la data de 26 septembrie 2022, inclusiv. 
 
Profesorii care vor absolvi cursul vor face parte dintr-o rețea națională de peste 700 de profesori și vor 
avea acces la resursele și evenimentele destinate Comunității de practică Proiect: Cetățeanul. După 
participarea la curs, profesorii vor primi sprijin pentru implementarea metodei Proiect: Cetățeanul cu 
cel puțin o clasă a VII-a. 
 
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Cultura democratică, un proiect al comunității”, 
care se derulează în perioada 1 august 2021 – 31 martie 2023 și urmărește dezvoltarea 
competențelor pentru cultură democratică. Proiectul este derulat de Institutul Intercultural 
Timișoara în parteneriat cu Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare și 
Menneskerettighets Akademiet cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program 
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui 
material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 -2021; 
pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. 
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