
 
 

Conferința Națională de Educație Socială - ediția a treia 

Timișoara, 20-22 mai 2022  

 

Institutul Intercultural Timișoara anunță deschiderea înscrierilor la cea de-a treia ediție a 
Conferinței Naționale de Educație Socială, care va avea loc la Timișoara în perioada 20-22 
mai 2022. 

Prima ediție a fost dedicată cu prioritate predării Educației interculturale iar cea de-a doua 
ediție a fost dedicată Educației pentru cetățenie democratică. Cea de-a treia ediție a CNES va 
fi axată pe explorarea modalităților în care pot fi dezvoltate parteneriate la nivel local între 
sistemul de educație și societatea civilă, pentru dezvoltarea competențelor pentru cultură 
democratică în rândul elevilor și al societății în general. Va fi o ocazie de a ne inspira reciproc 
și de a ne conecta după o lungă perioadă de întâlniri exclusiv online. 

În acest an conferința va avea un format hibrid. 

Întrucât este organizată în cadrul proiectului „Cultura democratică, un proiect al comunității”, 
în care sunt sprijiniți în mod deosebit pentru aplicarea metodei profesori de educație socială 
din 8 județe, și anume: Alba, Argeș, Botoșani, Buzău, Gorj, Hunedoara, Maramureș și Vâlcea, 
participarea la conferință în format față în față este deschisă gratuit: 

- Profesorilor din județele Alba, Argeș, Botoșani, Buzău, Gorj, Hunedoara, Maramureș 
și Vâlcea, care predau Educație socială, indiferent de specializarea de bază, și care au 
aplicat la cel puțin o clasă metoda Proiect: Cetățeanul – metodă recomandată în 
programa școlară. 

- Voluntarilor din aceleași județe, care sprijină aplicarea metodei Proiect: Cetățeanul la 
cel puțin o clasă de elevi, fie ei profesori de alte discipline, membri ai societății civile 
sau cetățeni activi. 

Participarea în format online este deschisă pentru profesorii de Educație socială din alte 
județe, precum și alte persoane interesate, 

Conferința va avea două categorii de participanți: 

1. profesori și voluntari care vor fi selectați să prezinte modul în care au lucrat cu elevii 
pentru realizarea unui proiect prin metoda Proiect: Cetățeanul 

2. profesori și voluntari care vor audia prezentările și vor putea contribui la discuțiile 
referitoare la proiectele prezentate. 

Înscrierile, atât pentru participarea față în față cât și online se realizează prin completarea 
acestui formular. Termenul limită pentru înscriere este 10 mai 2022, ora 09:00. Participanții 
selectați vor fi anunțați în decursul zilei de 10 mai 2022, la adresa de e-mail furnizată în 
formularul de înscriere. 

https://www.surveymonkey.com/r/cnes-2022
https://www.surveymonkey.com/r/cnes-2022


    

Profesorii care doresc să prezinte în cadrul conferinței trebuie să completeze în formularul de 
înscriere, pe lângă datele personale necesare înregistrării, și secțiunea care se referă la 
proiectul propus pentru prezentare. Informații cât mai complete despre proiectul analizat vor 
fi încărcate pe platforma https://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/ înaintea conferinței. 

Un profesor poate propune prezentarea a maximum trei proiecte. 

Înscrierea este deschisă până în 10 mai 2022, ora 09:00 a.m. Profesorii ale căror proiecte vor 
fi selectate pentru prezentare în cadrul conferinței vor fi anunțați în seara zilei de 11 mai, la 
adresa de e-mail utilizată pentru înscriere. Prezentarea va fi făcută într-un format prestabilit, 
bazat în esență pe informațiile conținute în proiect și în formularul de înscriere. 

Două tipuri de certificate vor fi acordate participanților, în funcție de categoria la care 
participă (profesori care prezintă, profesori care audiază). 

Sesiunile conferinței vor începe vineri, 20 mai la ora 14:00 și se vor încheia duminică, 22 mai 
la ora 12:00. Prezența este necesară pe tot parcursul conferinței. Pentru profesorii și 
voluntarii care vor participa față în față la conferință, organizatorii vor acoperi costurile de 
cazare (20 și 21 mai), masă (prânz și cină în 20 și 21 mai, prânz în 22 mai) și transport. Costurile 
de transport vor fi decontate în conformitate cu legislația națională, prin transfer bancar, 
ulterior evenimentului. 

Vă așteptăm cu drag! 

 

 

 

 

 

 

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă” 

Proiect 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.  

 

Proiect derulat de: 

https://www.surveymonkey.com/r/cnes-2022
https://www.surveymonkey.com/r/cnes-2022
https://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/
http://www.eeagrants.org/

