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APEL DE PARTICIPARE 

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ „DREPTURILE OMULUI ÎNCEP CU MICUL DEJUN”  

26 – 27 IUNIE 2017 

TIMIȘOARA, CASA TINERETULUI  

 

Institutul Intercultural Timișoara lansează apelul de participare pentru conferința 

internațională „Drepturile omului încep cu micul-dejun”, care va avea loc în perioada 26 – 27 iunie 

2017 la Timișoara. Locația evenimentului va fi sediul Casei Tineretului, Strada Arieș nr. 19, 

Timișoara.  

 

CONCEPT: 

 

Conferința va reprezenta o ocazie pentru un schimb de experiență între profesioniști din 

domeniul educației formale și non-formale cu privire la metode și instrumente folosite în educația 

pentru drepturile omului. În cadrul conferinței internaționale se vor testa metode interactive de 

educație pentru drepturile omului cu tinerii într-un context global. Aceste metode vor putea fi ușor 

transferate în orice context de învățare, formal sau non-formal.  

Evenimentul aduce împreună profesori, lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori, 

studenți activi sau alți actori interesați de domeniul educației pentru drepturile omului. Conferința 

va beneficia de expertiză internațională provenind din Peru, Guyana, Réunion - Franța, Danemarca, 

Italia, România și alte țări europene. 

Conferința este organizată în cadrul proiectului internațional „Drepturile omului încep cu 

micul dejun! Capacitarea tinerilor prin educația pentru drepturile omului”.  

 

OBIECTIVE: 

 

 Crearea unui spațiu de împărtășire și explorarea unor metode interactive, creative și 

dinamice în abordarea educației drepturilor omului cu tinerii într-un context global 

 Explorarea și analizarea diferitelor metode de predare pe tema educației pentru 

drepturile omului cu tinerii, elaborate în cadrul proiectului internațional „Drepturile 

omului încep cu micul dejun”. 

 Crearea unui cadru de dezvoltare a diferitelor parteneriate transnaționale în domeniul 

educației pentru drepturile omului  

 

PROGRAM  

Conferința se va desfășura pe parcursul a două zile pline (26.06-27.06.2017), în intervalul 

orar 9:00 – 17:00. Prima parte a conferinței este dedicată contribuțiilor teoretice referitoare la 

domeniul educației pentru drepturile omului. Vor contribui experți din Franța, România și Peru. A 

doua parte a zilei se va axa pe ateliere de experimentare a diferitelor metode de predare și 

împărtășirea de experiențe între practicieni din România, Peru, Guyana, Franța, Italia și Danemarca. 

Câteva dintre metodele care se vor experimenta vor fi: cafeneaua publică, metodologia spațiului 

deschis (Open Space), variante ale metodei „Project Citizen”, exerciții privind drepturile omului. 
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 CONDIȚII DE PARTICIPARE   

  

Acest apel este deschis tuturor profesorilor lucrătorilor de tineret, liderilor de tineret, 

formatorilor, studenților activi și altor actori interesați de domeniul educației pentru drepturile 

omului. În vederea participării, cei interesați sunt rugați să completeze formularul online disponibil 

la http://bit.ly/2qczTYu până la data de 12.06.2017. Persoanele selectate vor fi anunțate 

la data de 14.06.2017. 

 Criteriile de selecție a participanților vor fi: cunoașterea limbii engleze la nivel de 

conversație (A2), disponibilitatea de a participa pe toate cele două zile ale conferinței și motivația 

de a lua parte la eveniment.  

 Menționăm că organizatorii vor asigura pauzele de cafea și prânzul pentru cele două zile ale 

conferinței. Costuri de cazare și transport NU sunt susținute. De asemenea NU se percepe nicio taxă 

de participare. La finalul conferinței se vor acorda tuturor participanților adeverințe ce atestă 

participarea la o conferință internațională. 

 

 Atașat acestui apel este o varianta provizorie a agendei. Aceasta este in limba engleză – 

limba de lucru a conferinței. Pentru detalii suplimentare, puteți contacta coordonatorul proiectului, 

Romina Matei – 0755129761. 

http://bit.ly/2qczTYu
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS EDUCATION 
Timișoara – ROMÂNIA: 26.06.2017 – 27.06.2017 - DRAFT AGENDA  

26th of June  

09.00 – 09.30 Welcome and registration 

09.30 – 11.00 Opening the conference  
Brief partner presentations  
Setting the frame – keynote speech  

- Social Integration of less privileged young people - Veronique Bertholle – 
Coordinator Youth Express Network (TBC) 

- Human Rights Education in the global context – a legal perspective – Yolanda 
Florescu (TBC), Fundatia Judeteana de Tineret Timis  

11.00 – 11.15 Coffee break 

11.15 – 12.45 World café 
- HRE in Peru 
- HRE in Guyana 
- HRE in Réunion  
- HRE in Europe  

12.45 – 14.00 Lunch 

14.00 – 16.30 International NGO market – Open space – Human Rights Education, Intercultural 
Education, Education for Democratic Citizenship and Inclusive Education  

16.30 – 17.00  Conclusions of the day 

27th of June 

09.00 – 9.30 Recall of the first day and outline of the second day 

09.30 – 11.00 Human Rights education in formal and non-formal settings: 
Key note speech and debate: 

- HRE in school context in Peru - Willy Lopez and Pablo Zavala, IPEDEHP  
- HRE in youth centres - Simone Lucchi, Youropia, Spain  
- HRE and the Competences for Democratic Culture - Calin RUS, Intercultural 

Institute Timisoara  

11.00 – 11.15  Coffee break 

11.15 – 12.15 Workshop led by 
EIVA, Arad 

Workshop led by Youth 

Challenge Guyana 

Workshop led by 

REDU Italy 

Workshop for YEN 

members 

12.15 – 13.00 Parallel workshops led by the HRSB EVS volunteers on Human Rights Education 

12.45 – 14.00 Lunch 

14.00 – 15.30 Workshop led by 
EIPEDEH Peru 

Workshop led by 

InterStep Denmark  

Workshop led by 

CEMEA Réunion 

Workshop for YEN 

members 

15.30 – 15.45 Coffee break 

15.45 – 17.00 Presentation of the HRE4all online platform. Conclusion, follow-up and closure 

 


