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Educație interculturală și pentru cetățenie democratică 
 

Proiect Cetățeanul 
 

Institutul Intercultural Timişoara coordonează începând cu anul 2002 activităţile Reţelei 

Internaţionale CIVITAS în România, cea mai importantă activitate 

fiind implementarea metodologiei Project Citizen / Proiect 

Cetăţeanul în cadrul şcolilor, la orele de cultură civică. 

Proiect Cetăţeanul  este o metodă inovativă de învățare prin 

proiecte, bazată pe studierea unei probleme a comunităţii locale ce 

presupune o politică publică şi care este aleasă spre studiere de către 

elevi (descrierea detaliată este disponibilă aici). Implementarea 

acesteia în România este făcută pe baza Protocolului de colaborare 

cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr. 40506, semnat în 

27.10.2004. 

În 2016 a fost elaborat un raport de evaluare a impactului programului și de identificare a 

opțiunilor de dezvoltare ulterioară a acestuia, în parteneriat cu Fundația Româno-Americană. 

Pe baza rezultatelor unui proces de consultare cu actori cheie, a fost produs un plan de 

dezvoltare strategică. 

Cele patru direcții de dezvoltare strategică rezultate în urma proiectului și care urmau 
să fie implementate între 2017 și 2021, sunt: 

 actualizarea metodologiei Project Citizen, cu accent pe menținerea accesibilității 
sale pentru toți elevii și pe compatibilizarea sa cu folosirea TIC; 

 realizarea unui sistem de suport cuprinzător - manual și ghid pentru profesori, 
platformă online pentru vizibilitate și comunicare, aplicație web, pachet de 
stimulente non-competitive pentru școli, profesori și elevi; 

 cursuri de formare pentru profesori 
 un sistem eficient de management, susținere și monitorizare. 

În 2017, programul a fost relansat cu sprijinul și în parteneriat cu Fundația Româno-
Americană, cu scopul de  a pilota implementarea direcțiilor strategice menționate mai 
sus pentru dezvoltarea programului. Principalele rezultate obținute în perioada 2017 – 
2019 au fost: 

 o metodologie actualizată a Proiectului Cetățeanul adaptată la particularitățile 
curriculum-ului național; 

https://www.intercultural.ro/proiect-cetateanul/
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 un set de ghiduri pentru implementarea metodologiei – pentru profesori și 
pentru elevi; 

 un program de formare actualizat pentru profesorii de educație civică, care 
include cursuri pentru începători, sprijin post-formare pentru profesorii avansați 
și o componentă de formare online; 

 o platformă online - cetateanul.intercultural.ro; 
 consultări la nivel local și național cu reprezentanți relevanți din domeniul 

educației formale; 
 cursuri de formare pentru peste 300 de profesori din 10 județe și municipiul 

București; 
 implementarea metodei cu peste 11.000 de elevi.  

Programul continuă și în 2020. 

 

Competențe pentru cultură democratică

În 2019, Institutul Intercultural a continuat cooperarea cu Departamentul de Educație al 
Consiliului Europei  pentru a dezvolta mai departe Cadrul de referință al competențelor 
pentru cultură democratică (CRCCD) și pentru a elabora instrumente practice pentru 
implementarea sa.   

 

Institutul Intercultural a avut un rol foarte activ în dezvoltarea CRCCD, mai ales în ceea 
ce privește coordonarea la nivel european a procesului de testare și validare a 
descriptorilor de competență care sunt incluși în volumul 2 al CRCCD. Detalii despre 
CRCCD sunt disponibile în engleză la www.coe.int/competences și în română la  
http://ccd.intercultural.ro.  

In 2019, Institutul Intercultural a finalizat testarea descriptorilor de competențe valizi 
pentru copii între 3 și 10 ani. La acest proces au contribuit profesori din România și alte 
țări diferite, iar rezultatele preliminare ale acestui proces au fost prezentate și discutate 
cu practicieni și experți din domeniul educației formale în cadrul unei conferințe 
europene organizate la Timișoara în iulie 2019 de Universitatea de Vest Timișoara, în 

https://cetateanul.intercultural.ro/
http://www.coe.int/competences
http://ccd.intercultural.ro/
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colaborare cu Institutul Intercultural și Consiliul Europei. Publicația elaborată pe baza 
acestui proces va fi lansată în 2020 de Consiliul Europei, ca un element suplimentar al 
CRCCD. 

De asemenea, în 2019 Institutul Intercultural a demarat o activitate de sprijin al 
Consiliului Europei pentru testarea a două instrumente menite să contribuie la 
implementarea CRCCD.  

Primul instrument este Portofoliul CRCCD, care constă din ghiduri pentru profesori 
(unul pentru elevi sub 10 ani și o versiune standard pentru elevi peste 10 ani), precum 
și cadrele corespunzătoare acestor portofolii. Elevii sunt astfel sprijiniți să colecteze 
exemple de situații, din școală și din afara școlii, în care manifestă comportamente care 
ilustrează diferite competențe pentru cultură democratică și să reflecteze asupra 
acestor situații și competențele respective.  

Cel de-al doilea instrument este Instrumentul de auto-reflecție CRCCD  pentru profesori. 
Institutul Intercultural a dezvoltat versiunea electronică pilot a acestui instrument și a 
început pilotarea sa cu profesori din diferite țări europene.               

Pe lângă acestea, Institutul Intercultural a continuat promovarea CRCCD în rândul 
profesioniștilor din domeniul educației din România și la nivel internațional. 

Un eveniment important în acest sens a fost cooperarea cu Ministerul Educației din 
România pentru organizarea întâlnirii anuale a reprezentanților ministerelor educației 
din statele membre UE și Elveția, în Timișoara, între 1 și 2 aprilie 2019, în contextul 
Reuniunii Directorilor Generali pentru Învățământul Preuniversitar (DG Schools), 
eveniment inclus în calendarul acțiunilor organizate sub egida Președinției rotative a 
României la Consiliul Uniunii Europene. Cea de-a doua zi a întâlnirii a fost dedicată 
CRCCD și l-a avut ca prezentator și moderator principal pe directorul Institutului 
Intercultural. Activitățile au inclus și o scurtă vizită la două școli, unde participanții au 
putut observa desfășurarea de activități destinate dezvoltării competențelor pentru 
cultură democratică. Includerea CRCCD pe agenda întâlnirii DG-SCHOOLS a avut strânsă 
legătură cu implementarea Recomandării Consiliului UE privind valorile comune, 
educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării, adoptată în 2018. În acest 
document, Consiliul UE recomandă ca statele membre ale UE să folosească CRCCD ca 
instrument principal pentru promovarea valorilor europene, dezvoltarea gândirii critice 
și încurajarea cetățeniei active în educație.  

 

Predarea Holocaustului și Drepturilor Omului 

IIT a stabilit un parteneriat cu Institutul Olga Lengyel încă din 2015 pentru a oferi 
programe educaționale profesorilor din România. În fiecare an organizăm împreună cu 
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, un seminar 
de vară de 3-4 zile pentru 30-40 de profesori din România. 
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Scopul seminarului este să contribuie la creșterea calității educației în ceea ce privește 
Holocaustul și justiția socială în România. Obiectivele programului sunt: 

• Dezvoltarea unei înțelegeri coerente a Holocaustului în România; 
• Discutarea unor metode și abordări pentru predarea istoriei Holocaustului; 
• Dezvoltarea înțelegerii profesorilor cu privire la impactul stereotipurilor, 
prejudecăților și discriminării la nivel individual, de grup și societate; 
• Dezvoltarea înțelegerii profesorilor cu privire la viața evreilor înainte și după 
Holocaust; 
• Învățarea cu privire la genocidul romilor din timpul celui de-al doilea război 
mondial; 
• Abordarea legăturii dintre educația pentru drepturile omului și educația privind 
Holocaustul ca o modalitate de a înțelege mai bine trecutul și a acționa în viitor; 
• Promovarea valorilor pozitive pentru o viață într-o lume diversă, cum ar fi: 
toleranță, interculturalism, dialog și aprecierea celuilalt. 

Seminarul din 2019, cofinanțat prin Dutch Jewish Humanitarian Fund, a avut loc la 
Surduc și Lugoj și l-a avut invitat, printre alți experți din România și Statele Unite ale 
Americii, pe supraviețuitorul Holocaustului Iancu Tucarman. Profesorii au avut șansa să 
învețe despre istoria Holocaustului și să privească faptele prin lentilele drepturilor 
omului pentru a înțelege atrocitățile trecutului și să identifice cele mai bune abordări 
pentru a-și învăța elevii să fie cetățeni activi care să se opună injustițiilor. Seminarul a 
inclus și o vizită la sinagoga din Lugoj, o întâlnire cu comunitatea evreiască locală și un 
concert de orgă.  

Ca o continuare a seminarului, profesorii au avut oportunitatea să aplice pentru o mică 
finanțare pentru a implementa proiecte locale cu elevii lor, să pună în practică ceea ce 
au învățat la seminar. Această inițiativă încurajează profesorii să fie inovatori și să-și 
implice elevii în activități de învățare participative având în centru Holocaustul și 
drepturile omului. În același timp, aceste proiecte iau în considerare realitățile actuale și 
folosesc lecțiile furnizate de Holocaust pentru a-i motiva pe elevi să acționeze împotriva 
stereotipurilor, prejudecăților și discriminării în comunitățile lor. Peste 30 de proiecte 
au fost finanțate în 2019 în diferite părți ale țării.  

Activitățile acestor proiecte au fost concepute pentru a-i ajuta pe elevi să învețe despre 
Holocaust, despre drepturile omului, despre comunitatea evreiască din țara lor și, mai 
ales, din orașul în care locuiesc, despre istoria și cultura romilor, despre discriminare, 
toleranță și respect pentru diversitate. Elevii au citit cărți, au urmărit documentare și 
filme, s-au întâlnit cu supraviețuitori sau rude ale acestora, au vizitat sinagogi și muzee, 
case memoriale și cimitire, au scris eseuri, au creat postere, expoziții de fotografie și 
prezentări multimedia și au produs rezultate care pot fi folosite de colegii lor mai tineri.  

 



Institutul Intercultural Timișoara – Raport anual 2019 

 

 

 
 

7 

Învățăm din trecut, acționăm pentru viitor – Europa pentru cetățeni 

Un proiect complex legat de educația privind Holocaustul și drepturile omului în Europa 
a fost aprobat pentru finanțare de Programul UE Europa pentru cetățeni în 2019. 
Institutul Intercultural Timișoara este organizația coordonatoare, iar partenerii de 
proiect sunt: Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea din Italia, 
Tsentar za Mezhduetnicheski Dialog i Tolerantnost Amalipe din Bulgaria și Asociația Big 
Picture din Polonia.  

Scopul acestui proiect este sensibilizarea cu privire la nevoia de a ne opune injustiției, 
de a acționa în sensul protejării drepturilor omului și de a ne asigura că istoria nu se 
repetă. Profesori din 4 țări (România, Bulgaria, Polonia și Italia) vor fi implicați într-un 
proces care are scopul de a dezvolta competențele acestora de a preda lecții despre 
Holocaust și drepturile omului printr-o abordare intersecțională – pe de o parte, să 
tragă învățăminte din trecut și să le aplice la realitățile din ziua de azi și, pe de altă parte, 
să înțeleagă mecanismele care există astăzi pentru protejarea drepturilor omului și cum 
faptul că acestea nu au existat în trecut a permis comiterea unor astfel de atrocități.  

Principalele activități ale proiectului sunt: seminarii naționale în fiecare din cele 4 țări 
implicate în proiect, 120 de proiecte locale cu elevi și membri ai comunității locale, o 
conferință internațională și o cercetare despre politicile și practicile de predare a 
istoriei Holocaustului și a drepturilor omului.  

Rezultatele așteptate sunt: profesori competenți care predau despre trecut cu respect 
față de victimele atrocitățile și care pot să-și ghideze elevii să învețe din trecut și să 
sprijine victimele încălcării drepturilor omului, intoleranței și injustiției în prezent; elevi 
care au competențele necesare pentru a fi cetățeni europeni activi, a gândi critic și 
deconstrui propaganda și recunoaște încercările de manipulare; o rețea europeană de 
specialiști în domeniul educației privind Holocaustul și drepturile omului care să ofere 
sprijin intelectual și emoțional continuu profesioniștilor care abordează aceste subiecte 
în activitățile lor; publicarea unui ghid și resurse, un policy brief cu privire la educația 
privind Holocaustul și drepturile omului printr-o abordare intersecțională, dezvoltate în 
colaborare cu toți participanții la proiect.  

 

Combaterea intoleranței prin educație interculturală în școli 

Proiectul s-a desfășurat între august și noiembrie 2019 și a fost co-finanțat de 
Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Scopul 
său principal a fost elaborarea și diseminarea unui Ghid didactic de predare a educației 
interculturale pentru profesori.  
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Pentru a-i sprijini pe profesori să-și dezvolte competențele de predare a educației 
interculturale – o materie recent introdusă în curriculum-ul românesc pentru clasa a VI-
a (12-13 ani) – Institutul Intercultural a organizat un proces participativ în care 
profesori, reprezentanți ai unor organizații ale minorităților naționale și experți în 
educație interculturală au lucrat împreună pentru a elabora o resursă educațională 
pentru profesori, numită Ghid de educație interculturală. Au fost organizate o conferință 
națională și mai multe întâlniri regionale în întreaga țară. În timpul acestor întâlniri, 
participanții (profesori, formatori și alți specialiști din domeniul educației) au lucrat 
împreună pentru a dezvolta activități educaționale, pe care le-au analizat în diferite 
contexte, asigurându-se că sunt adaptate la nivelul elevilor de clasa a VI-a.  

Rezultatul a fost publicarea unei resurse care oferă profesorilor un cadru general bazat 
pe Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică, precum și activități 
inovatoare pentru predarea educației interculturale, inclusiv prin utilizarea 
metodologiei de învățare prin proiecte.  

Publicația conține o scurtă introducere despre principalele concepte și principii ale 
educației interculturale, sugestii metodologice (care includ și felul în care educația 
interculturală nu ar trebui predată) și o serie de activități educaționale care corespund 
atât curriculum-ului național cât și Cadrului de referință al competențelor pentru 
cultură democratică. Activitățile propuse țin cont de faptul că anumite școli prezintă o 
oarecare diversitate, în vreme ce altele au elevi destul de omogeni. Elevii sunt încurajați 
să exploreze diversitatea la nivel local, național, european și internațional, să-și conteste 
propriile stereotipuri și să-și dezvolte competența interculturală. Ghidul este în prezent 
folosit de profesorii din întreaga țară.  

 

Democrație și jocuri – Instrumente de învățare bazate pe jocuri analogice și 

digitale pentru lucrul cu tineri  

În toamna lui 2019 Institutul Intercultural, în parteneriat cu  
GIGA German Institute of Global and Area Studies STIFTUNG 
(coordonator), Democracy and Human Rights Education in 
Europe (Belgia), Demokrative - Initiative für politische Bildung 
(Elveția), Asociación cultural Da2 Trucados (Spania) și Culture 
Goes Europe (CGE) - Soziokulturelle Initiative ERFURT EV 
(Germania), a demarat implementarea proiectului Democrație 
și jocuri: Instrumente de învățare bazate pe jocuri analogice 
și digitale pentru lucrul cu tineri (Democracy and Games: 
Analog and Digital Game-Based-Learning Tools for Youth 
Work - DEMOGAMES), finanțat prin Programul Erasmus+, 
KA205 - Strategic Partnerships for Youth.  Proiectul va dura 36 
de luni, între septembrie 2019 și august 2022.  
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Proiectul DEMOGAMES se bazează pe abordarea didactică a învățării prin jocuri și 
aplică această abordare în educația pentru democrație a tinerilor cetățeni. Cunoștințele 
mediate despre procesele, normele și valorile democratice sunt deseori prea abstracte. 
În schimb, fapte foarte complexe pot fi explicate într-o manieră activă, participativă și 
atrăgătoare prin învățarea bazată pe jocuri. Prin acest proiect, vor fi concepute mai 
multe instrumente de învățare bazate pe jocuri, care mai apoi vor fi folosite pentru a 
promova educația pentru democrație în lucrul cu tinerii și educația non-formală, cu 
scopul principal de a implica tinerii, a crea relații între ei și a le dezvolta competențele.  

DEMOGAMES va promova educația pentru democrație în sensul învățării despre, prin și 
pentru democrație. Scopul proiectului este familiarizarea tinerilor cetățeni cu subiectul 
democrației într-un mod  atrăgător și participativ prin jocuri analogice și digitale. 
Participarea activă sub formă de joc trezește interesul tinerilor pentru acest subiect și 
promovează învățarea experiențială. Proiectul include câteva activități pentru tineri și 
practicieni din domeniul lucrului cu tinerii și educației non-formale prin care aceștia 
sunt implicați în discuții despre subiecte relaționate cu democrația dincolo de 
experiența lor locală, regională sau națională.  

Pornind de la Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CRCCD) 
al Consiliului Europei, metodele educaționale vor fi concepute în mod special pentru a 
include diferite perspective asupra democrației și a scoate în evidență beneficiile 
diversității culturale pentru viața socială și politică și au scopul de a crește incluziunea 
socială prin dezvoltarea unei atitudini pozitive față de democrație și UE.  

Principalul rezultat al proiectului va fi o „cutie de jocuri pe tema democrației” complexă 
(D-BOX), care va include un set de jocuri analogice și digitale pe care practicienii 
(lucrători de tineret, formatori și profesori) să le poată folosi pentru a-i învăța pe tineri 
despre democrație din perspective diferite și pentru a-i implica pe tineri într-un mod 
participativ. Pe lângă aceasta, cutia de jocuri va fi însoțită de materiale educaționale 
ușor de înțeles pentru practicieni, cu exemple și exerciții de utilizare a jocurilor.  

Proiectul a început cu o primă întâlnire a partenerilor la sfârșitul lui septembrie – 
începutul lui octombrie 2019 în Hamburg. În timpul acestei întâlniri, partenerii au 
revizuit și confirmat obiectivele proiectului și rezultatele preconizate pentru ca acestea 
să corespundă cu așteptările tuturor membrilor parteneriatului. Această întâlnire de 
demarare a proiectului a inclus și o secțiune de planificare detaliată a proiectului pentru 
primul rezultat așteptat al proiectului (O1), care este un raport de analiză de nevoi.  

 

Drepturile copilului – responsabilitatea întregii școli 

Proiectul vizează susținerea funcționării Comisiilor pentru prevenirea şi eliminarea 
violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 
interculturalităţii (CPEVFCDMSPI) prin promovarea unei abordări bazate pe drepturile 
copilului. 
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În acest context va fi realizat un ghid pentru membrii acestor comisii și vor fi organizate 
o serie de evenimente de prezentare față în față și online, în perioada noiembrie 2019 – 
iunie 2020. 

Pentru elaborarea Ghidului a fost conceput un chestionar online cu scopul de a colecta 
date referitoare la cunoștințele și părerile despre funcționarea acestor Comisii, de la 
membri ai comisiilor, directori de școală, inspectori școlari, alți profesori, părinți și alți 
actori relevanți.  

Proiectul este implementat în perioada noiembrie 2019 – iunie 2020 de Institutul 
Intercultural Timișoara și este co-finanțat de Ambasada Franței în România.  

 

Rețeaua de Educație pentru Democrație și Drepturile Omului în Europa 

(DARE) 

Rețeaua Democracy and Human Rights Education in Europe – 
DARE (Rețeaua de Educație pentru Democrație și Drepturile 
Omului în Europa) a fost lansată oficial în 28 iunie 2003 în 
Antwep (Declarația de la Antwerp cu privire la Educația 
pentru Democrație și Drepturile Omului în Europa). Este o 
rețea europeană formată în principal din ONG-uri, instituții de 
educație și furnizori de formare dedicați promovării 
cetățeniei democratice și drepturilor omului prin intermediul 
educației formale, non-formale și informale și învățării pe tot 

parcursul vieții. 

Institutul Intercultural Timișoara este membru al rețelei Dare. În perioada 2017-2019, 
IIT a avut un reprezentant în consiliul director al rețelei DARE, cu un mandat de doi ani 
(Oana Bajka), responsabil de coordonarea comunității de profesioniști din domeniul 
educației ai rețelei. 

În 2019, IIT a fost partener în proiectul SemiFit: Seminarii pentru formatori 
interculturali în domeniul educației pentru cetățenie democratică și drepturile 
omului, coordonat de rețeaua DARE. SemiFit a constat dintr-o serie de trei seminarii 
pentru formatori experimentați în educația pentru drepturile omului și educația pentru 
cetățenie democratică. Obiectivele proiectului se referă la: 

 Oameni: aducând laolaltă formatori din diferite domenii,  
 Spațiu: creând un spațiu pentru co-creare și participare activă,  
 Subiect: dezvoltarea și schimbul de competențe și experiențe în domenii 

specifice de formare, cum ar fi scrierea de proiecte, educație pentru cetățenie 
democratică, învățare online și învățare mixtă, 
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 Resurse: co-crearea unor resurse tangibile ca rezultat al activităților desfășurate 
în timpul seminariilor,  

 Follow-up: Participanții vor implementa ceea ce au învățat (metodologie, 
instrumente și relații) în contextul lor local.  

În 2019 au avut loc ultimele două seminarii ale proiectului. Un seminar a fost dedicat 
subiectului Educație pentru cetățenie democratică (Berlin, Germania, aprilie-mai 2019), 
iar celălalt a fost dedicat subiectului învățare mixtă (Trento, Italia, octombrie 2019). 

Mai multe detalii despre activitățile rețelei se găsesc la www.dare-network.eu. 

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YZG8WVF5/www.dare-network.eu
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Migrație 
 

REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi 

acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi 

Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România  

Proiectul a fost implementat între iulie 2017 și ianuarie 2019 de Institutul Intercultural 
Timișoara în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și 
Fundația Schottener Servicii Sociale. 

Majoritatea activităților s-au desfășurat în 2017 și 2018 și, la terminarea proiectului, în 
ianuarie 2019, rezultatele principale au fost: 

 Dezvoltarea unui cadru curricular pentru predarea  limbii române pentru adulți 
și copii migranți; 

 Un pachet educațional coerent pentru învățarea limbii române ca limbă 
secundară și orientare în societate (cărți pentru copii și adulți, dezvoltate pentru 
nivelul începător A1-A2.1, intermediar A2.2-B1.1 și avansat B1.2-B2.1). Pachetul 
de resurse educaționale include manuale specifice pentru profesorii de limba 
română și materiale necesare pentru evaluarea competențelor: 

 Formatori pregătiți pe baza cadrului curricular dezvoltat în cadrul proiectului 
(mediatori interculturali, facilitatori ai educației care lucrează în domeniul 
orientării sociale, profesori care predau limba română copiilor și adulților 
migranți); 

 O rețea de specialiști în orientarea resortisanților țărilor terțe și beneficiarilor de 
protecție internațională în societatea românească.  

Materialele elaborate în cadrul proiectului sunt disponibile pentru descărcare în mai 
multe limbi aici. 

 

Protocol de colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din 

cadrul Guvernului României  

În 2019, Institutul Intercultural Timișoara a semnat un Protocol de colaborare cu 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României pentru 
promovarea în rândul comunităților de români din diaspora a pachetului educațional 
elaborat de Institutul Intercultural și partenerii săi pentru sprijinirea procesului de 
învățare a limbii române. Drept urmare, link-ul la site-ul www.vorbitiromaneste.ro este 
postat și pe website-ul departamentului guvernamental: 
http://www.mprp.gov.ro/web/aplicatii-de-limba-romana-pentru-toti/.  

 

https://www.romaniaeacasa.ro/en/react_ro-educational-resources-for-migrant-orientation-and-romanian-language-courses/
http://www.vorbitiromaneste.ro/
http://www.mprp.gov.ro/web/aplicatii-de-limba-romana-pentru-toti/
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IIT a intrat în Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților 

 Institutul Intercultural 
Timișoara face parte din 
Coaliția pentru Drepturile 
Migranților și Refugiaților 
(CDMiR): Coaliția a fost 
înființată în 2017, ajungând 

ca acum să înglobeze 22 de ONG-uri din toate regiunile României, precum și 5 
susținători din mediul academic și din cadrul organizaţiilor  internaționale. Membrii 
CDMiR acoperă un număr larg de domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, 
asistenţă materială, juridică şi medicală, orientare culturală şi dialog intercultural. Până 
în prezent, este unica entitate de acest gen activă în domeniul migraţiei, azilului şi 
integrării din România. 

Misiunea Coaliției este de a se asigura că fiecărui migrant și refugiat îi sunt respectate 
drepturile personale, civice, economice și sociale de care beneficiază pe teritoriul 
României. În acest sens, CDMiR va coordona activități de advocacy, va monitoriza 
efectele acestora, va interacţiona cu decidenţii politici şi va influența decizia publică în 
domeniul migrației în mod transparent şi echitabil. 

Principalele obiective ale Coaliției sunt: îmbunătățirea imaginii migranților și 
refugiaților în spațiul public printr-o strategie unitară de comunicare, respectiv 
optimizarea accesului migranților și refugiaților la drepturi prin corectarea unor 
prevederi contradictorii / nefundamentate pe principii de drept / justiție socială din 
legislația în vigoare și prin îmbunătățirea unor practici / prevederi legislative cu impact 
asupra drepturilor lor fundamentale. 

Activitățile Coaliției includ: 

• elaborarea de documente de poziții asupra oricăror aspecte de interes din 
practicile, legislația și politicile de migrație, menite să elimine disfuncționalitățile în 
aplicarea acestora; 
• organizarea de sesiuni de informare / pregătire, seminarii, conferințe, 
evenimente care au ca scop informarea publicului și actorilor despre aspecte (sensibile) 
legate de migrație; 
• inițierea unor dezbateri, inclusiv publice, pe domenii de interes; 
• participarea la ședințele și întâlnirile organizate de instituțiile publice și alte 
tipuri de organizații în domeniul migrației; 
• monitorizarea presei în domeniul migrației; 
• participarea la elaborarea și ajustarea indicatorilor de integrare și monitorizarea 
colectării acestora de către instituțiile publice; 
• monitorizarea implementării politicilor publice și a activității actorilor cu 
responsabilități în domeniul migrației. 
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Incluziune și participare 

Young Voices for Social Inclusion of Roma Women - Vocile tinerilor pentru 

incluziunea socială a femeilor rome 

Proiectul YOUNG VOICES a avut scopul de a construi un parteneriat strategic de 
organizații care lucrează cu comunități de romi, mai ales femei  și tineri romi. 
Prioritățile acestui proiect au fost incluziunea socială, dezvoltarea competențelor și 
promovarea unor activități de tineret de calitate.   

Prin împărtășirea de cunoștințe, dezvoltarea de competențe și o diseminare creativă a 
rezultatelor, care includ și un Manifest al femeilor rome, proiectul Young Voices a vizat 
și a implicat femei rome și tineri din patru orașe europene diferite, care au participat la 
un curs de formare în cadrul căruia au discutat și împărtășit bune practici și au propus 
soluții pentru depășirea barierelor și promovarea unei rețele de femei tinere rome. 
Părerile acestor femei s-au materializat în manifeste naționale și un manifest european 
comun.  

La începutul anului 2019, la Veliko Tarnovo, s-a desfășurat penultima întâlnire de 
management și coordonare în cadrul proiectului. Întâlnirea a fost găzduită de Asociația 
AMALIPE, partener în cadrul proiectului. Principalul subiect pe agenda acestei întâlniri 
a fost stabilirea principiilor și liniilor directoare care să stea la baza elaborării 
Manifestului referitor la femeile și tinerele de etnie Roma, asumat de către toți 
partenerii proiectului și beneficiarii implicați în activitățile derulate. 

În luna august 2019, IIT a găzduit ultima întâlnire transnațională din cadrul proiectului. 
Principalul rezultat al acestei întâlniri a fost elaborarea în varianta finala a Manifestului. 
Manifestul poate fi descărcat în mai multe limbi la acest link: 
https://youngvoicesproject.eu/manifesto/. Acest document a fost utilizat ulterior de 
către toți partenerii proiectului atât pentru promovarea proiectului dar mai ales pentru 
creșterea conștientizării publice cu privire la problematica femeilor si tinerelor de etnie 
Roma din spațiul european.  

 

IIT - membru în consiliul director al GAL Vulcan  

Urmare a proiectului “Acum pentru 
viitorul Vulcanului”, implementat în 
perioada august 2017- decembrie 2017, 
IIT a desfășurat activități specifice ce 
derivă din calitatea de fondator și membru 
în Consiliul Director al GAL Vulcan. 

Astfel, in 2019 a pregătit documentația pentru lansarea apelurilor de proiecte pe baza 
cărora să se înceapă implementarea strategiei de dezvoltare locală a zonelor 
marginalizate. In acest context IIT a insistat pe importanța implicării și consultării 

https://youngvoicesproject.eu/manifesto/
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membrilor comunităților vizate si a inițiat discuții în vederea realizării de activități de 
dezvoltare a capacitații comunităților vizate, de a participa la un dialog sistematic cu 
municipalitatea și cu GAL, aceasta fiind de fapt esența intervențiilor de tip DLRC 
(dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunității), ca instrument inovator de  
abordare a excluziunii si marginalizării sociale, propus de Comisia Europeana pentru 
perioada 2014-2020. 

 

Grupul de Acțiune Locală Urban Corvinia Hunedoara 

 

În cadrul proiectului „Sprijin pentru funcționarea Grupului de Acțiune Locală Corvinia 
Hunedoara” (www.galurbancorvinia.ro) co-finanțat din Fondul Social European al 
Uniunii Europene prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Institutul 
Intercultural Timișoara s-a implicat ca furnizor de servicii de-a lungul anului 2019 în 
vederea realizării de activități centrate pe prevenirea și combaterea discriminării, în 
susținerea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a zonelor marginalizate, astfel: 

• identificarea de persoane cheie și realizarea de activități de pregătire cu acele 
persoane; 

• organizarea de activități de educație non-formală pentru copii și tineri, inclusiv 
concursuri pe echipe școlare pe tematica egalității și pregătirea unui spectacol de teatru 
forum; acele activități de educație non-formală au fost în Școlile Generale nr. 1, 2 și 5 din 
Hunedoara, vizând sute de copii și adulți; 

• au fost organizate întâlniri de sensibilizare și informare în Hunedoara, 
abordându-se probleme specifice discriminărilor, la care s-au identificat probleme 
concrete și posibile soluții ale acelora; 

• au fost derulate ateliere cu angajați din instituții locale, inclusiv din Primăria 
Hunedoara, instituții subordonate, servicii medicale, centrate pe sensibilizări privind 
mecanismele discriminărilor directe și indirecte și pe identificările măsurilor de 
prevenire ale discriminărilor. 

Rezultate:  

• 6 activități de educație non-formală pentru copii și tineri, câte 2 în fiecare din 
cele 3 școli vizate din Hunedoara; 

• 1 concurs interșcolar pe tematica egalității de șanse; 
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• 150 de copii și tineri implicați; 

• 6 întâlniri de sensibilizare și informare în Hunedoara cu participarea a 120 de 
persoane (60 de femei si 60 de bărbați); 

• 6 ateliere cu angajați din instituții locale, cu participarea a 60 de persoane; 

• 2 întâlniri cu 20 de persoane de câte o zi, 40 de persoane în total. 

Activitățile Institutului Intercultural Timișoara în Hunedoara continuă și în anul 
următor 2020, în vederea pregătirii unui spectacol de teatru-forum. 

 

Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams) 

În septembrie 2019 a început un nou proiect, Educație 
digitală în rândul minorității rome (Dreams), finanțat 
prin programul Erasmus+ - KA204 - Strategic 
Partnerships for Adult Education. Parteneriatul 
proiectul este format din 4 organizații din 3 țări diferite: 
Media Actie Kuregem Stad (Belgia, coordonator), 
Institutul Intercultural Timișoara (România), Health and 
Social Development Foundation (Bulgaria) și All Digital 
AISBL (Belgia). Proiectul va fi implementat între 
septembrie 2019 și octombrie 2020.  

În cadrul acestui proiect, 60 de participanți adulți cu un nivel scăzut de educație din 
grupuri dezavantajate și practicieni din domeniul educației adulților din România, 
Bulgaria și Belgia vor aborda subiecte legate de incluziune socială folosind metodologia 
„digital storytelling” (povești digitale): vor avea prioritate acțiunile care sprijină părinții 
romi și promovează – în special prin abordări inovatoare și integrate – egalitatea, non-
discriminarea și incluziunea socială a romilor prin educație digitală. Astfel, proiectul are 
scopul de a contribui la dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale și de a 
aborda discriminarea, segregarea, rasismul, bullying-ul sau violența în școli.  

Principalele obiective ale proiectului sunt: 

- să creeze un impact prin învățare pentru părinți romi, dându-le șansa de a vorbi 
despre eforturile și obstacolele cu care se confruntă în procesul de educație; 

- să ofere oportunitatea/ dezvolte competențele părinților/mamelor de a vorbi 
despre segregarea în școli: practici de excluziune a copiilor romi în școli, abuzuri 
fizice, verbale sau de alt tip, alte comportamente umilitoare față de copiii romi la 
școală și să construiască legături cu sistemul de educație școlară; 

- să dezvolte un dialog și comunicare între părinți și școală cu un impact pozitiv 
asupra comportamentelor existente; 
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- să faciliteze accesul părinților romi la educație pentru adulți și să le ofere 
oportunitatea de a-și găsi un loc de muncă, acest lucru nefiind posibil fără 
egalitatea de șanse și accesul complet al copiilor romi la un învățământ de masă 
de calitate; 

- să implementeze o nouă metodologie educațională cu părinți romi analfabeți/ cu 
un nivel scăzut de educație, folosind poveștile digitale, interacțiunea informală și 
învățarea de la egal la egal; 

- să identifice factorii cheie care duc la succesul sau eșecul activităților locale de 
integrare a romilor; 

- să dezvolte la nivel european o metodologie care poate fi folosită pentru a-i 
aduce pe părinții romi mai aproape de școala unde învață copiii lor, incluzând 
acest instrument de povestire digitală.  

Acest proiect se bazează pe o metodologie digitală incluzivă și stimulează participarea 
adulților cu un nivel scăzut de educație la școlarizarea copiilor lor. Astfel, povestirea 
digitală este folosită pentru a îmbunătăți relația copiilor și părinților romi cu școala 
astfel încât copiii să se simtă mai bine la școală, pentru a aborda o problemă a societății, 
cum ar fi abandonul școlar al copiilor romi, pentru a crea empatie în mediul școlar față 
de copiii romi cu scopul de a acționa pentru a produce schimbări și crea noi metode de a 
rezolva această problemă.  

O poveste digitală este un filmuleț (între 1 și 3 minute), bazat pe imagini statice însoțite 
de voce, ceea ce permite povestitorului să-și exprime punctul de vedere despre o 
problemă din societate. În general este folosită ca o modalitate de a da adulților cu un 
nivel scăzut de educație oportunitatea și capacitatea de a-și face vocea auzită. Astfel, 
grupurile dezavantajate își regăsesc puterea și, în același timp, sunt invitate să participe 
la un proces de învățare pe tot parcursul vieții și de integrare.  

La sfârșitul lunii octombrie a avut loc prima întâlnire de proiect la Bruxelles, în cadrul 
căreia partenerii au discutate aspecte administrative ale proiectului, cum ar fi acorduri, 
planificarea activităților, termene limită, buget și probleme financiare. Activitățile 
principale ale proiectului se vor desfășura în 2020.  

 

ESPON 

Reprezentanți ai IIT au participat la seminarul ESPON din Helsinki din 27-28 noiembrie 
2019, organizat în cooperare cu Președinția finlandeză a UE.  

Programul seminarului a avut la bază noua publicație ESPON „The State of the European 
Territory”, o sinteză complexă a aspectelor cheie de politică din cercetarea ESPON. The 
State of the European Territory oferă diferite perspective din proiectele recente 
ESPON în cinci domenii, care corespund celor cinci obiective de politică ale propunerii 
din 2018 pentru un Regulament de stabilire a unor dispoziții comune: O Europă mai 
inteligentă, mai verde, mai conectată, mai socială, mai aproape de cetățeni.  

https://www.espon.eu/Helsinki-2019
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IIT a fost responsabil de capitolul O Europă mai socială. Un raport de sinteză a întregii 
publicații este disponibil aici.  

 

3S Recipe: Soluții inteligente pentru combaterea declinului urban – 

dezvoltarea rezilienței urbane în periferiile interioare ale Europei 

Acest proiect, finanțat prin inițiativa comună Urban Europe ERA-NET Cofund Smart 
Urban Futures (ENSUF), și-a propus să ofere cele mai bune practici și soluțiile cele mai 
fezabile pentru problema declinului urban – o scădere continuă a populației, care 
afectează peste 1.500 de orașe peste tot în Europa. 

Învățând din experiența orașelor care au fost odată la limită, dar care au revenit la viață, 
împărtășind ingredientele cheie ale succesului lor în Europa și nu numai, proiectul și-a 
propus să permită cât mai multor orașe aflate în declin să se adapteze, să se transforme 
și să prospere în condițiile unor schimbări adeseori dramatice. 

Proiectul a avut loc în perioada 31 martie 2017 – 30 martie 2020. 

Pornind de la cele mai recente teorii ale fenomenului și aplicând un cadru inovator de 
performanță viitoare în combinație cu metodologia Urban Futures, acest proiect a avut 
ca scop: 

– Abordarea cauzelor socio-economice cheie ale declinului urban; 

– Acțiuni sustenabilitate pentru re-dezvoltare și regenerare urbană; și 

– Creșterea rolului planificării strategice pe termen lung. 

Cu intenția explicită de a asigura relevanță acțiunilor prezente pentru viitor, acest 
proiect și-a propus să încurajeze lideri civici, reprezentanți naționali și internaționali să 
adopte cele mai bune și inteligent practici pentru problema declinului urban și să aplice 
soluții orientate spre viitor pentru dezvoltarea rezilienței urbane. Îmbunătățind 
reziliența periferiilor interioare ale Europei urbane, proiectul a urmărit adaptarea, 
transformarea și înflorirea orașelor aflate în declin pentru a face față circumstanțelor în 
continuă, și uneori bruscă, schimbare.  

În vederea atingerii obiectivelor și a rezultatelor asumate, activitățile desfășurate în 
anul 2019 au fost realizate împreună cu partenerul local Universitatea de Vest 
Timișoara, care a avut rolul principal în activitatea de cercetare. Principalele pachete de 
activități au fost: 

WP4. LIVEABILITY a vizat analiza măsurilor și politicilor publice privind condițiile de 
viață urbană în Timișoara și validarea metodologiei prin aplicarea celor 4 scenarii, în 
cadrul unui workshop organizat împreună cu Universitatea de Vest Timișoara pentru 
analiza inițiativelor de îmbunătățire a condițiilor de viață ale Primăriei Timișoara 

https://www.espon.eu/state-european-territory
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pentru combaterea depopulării urbane în perioada 2000-2010. Rezultatele au fost 
prezentate de echipa UVT și IIT în cadrul întâlnirii de proiect de la Le Havre, organizată 
de partenerul Școala Normală Superioară din Paris împreună cu Agenția de Planificare 
Urbană Le Havre și alți stakeholderi locali. 

WP5 Governance, Authority, Leadership (GOAL) a vizat o inventariere a modelelor 
de planificare participativă și identificarea celor mai eficiente măsuri pentru generarea 
de soluții urbane optime și sustenabile pentru Timișoara. Institutul Intercultural a 
sprijin echipa UVT pentru organizarea întâlnirii de proiect de la Timișoara, inclusiv prin 
facilitarea participării viceprimarului Dan Diaconu cu o prezentare generală privind 
orașul Timișoara din perspectiva GOAL. La acest workshop au participat reprezentanți 
ai tuturor partenerilor proiectului. 

WP6 Diseminare, impact și promovare – proiectul a fost diseminat la nivel local și 
internațional în cadrul a 6 evenimente, astfel: 1. Esch-sur-Alzette (Luxembourg) prin 
participarea la Conferința de lansare a proiectului “CECCUT” Erasmus+ Jean Monnet 
Network 2018-2021; 2. Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere și 
Amenajare Rațională a Teritoriului (CDR-START) din cadrul Universității de Vest din 
Timișoara, prezentare la lansarea proiectului ,,Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile 
creative, cultura inclusivă și antrenarea spiritului civic” (CREATONVIL); 3. JPI Urban 
Europe, la Projects Midterm Event în Oslo; 4. ESPON și Comisia Europeană - Conferința 
europeană State of the European Territorry – Digital innovation paving the way for 
territorial cohesion. 5. Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, Asociația 
Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021 Conferință & ateliere tematice privind 
relația dintre cultură și dezvoltarea durabilă. 6. Fundația Comunitară Timișoara 
workshop “Resilience Lab #2 - De la idee la impact”.  

WP7 Managementul proiectului - prezentarea activității realizate de echipa IIT în 
cadrul proiectului pentru vizita de monitorizare, realizarea evidențelor interne privind 
salarizarea, achizițiile și administrarea bugetului, pregătirea participării la întâlnirea de 
proiect de la Le Havre (Franța) și de la Timișoara (în calitate de gazde) elaborarea 
raportului pentru faza 2019. 

Consorțiul de cercetare 3S RECIPE cuprinde Universitatea din Oxford ca organizație 
principală (Dr. Vlad Mykhnenko, manager de proiect) și alți opt parteneri europeni, 
inclusiv B Arts în Marea Britanie (domnul Trevelyan Wright, Beavers Arts Ltd), 
Institutul intercultural Timișoara din România (Dl. Călin Rus, Institutul Intercultural 
Timișoara), Școala Superioară Normală din Franța (prof. Emmanuèle Cunningham-
Sabot, École Normale Supérieure Paris), Universitatea din Amsterdam din Olanda (Dr. 
Marco Bontje, Universiteit van Amsterdam), Universitatea din Birmingham în Marea 
Britanie (Dr. Peter Lee), Universitatea Lodz din Polonia (Dr. Szymon Marcińczak, 
Uniwersytet Łódzki), Universitatea Porto din Portugalia (prof. Paulo Pinho, 
Universidade do Porto) și Universitatea de Vest din Timișoara din România (Dr. Bogdan 
Nadolu, Universitatea de Vest din Timișoara). 

Mai multe informații: 
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 https://www.conted.ox.ac.uk/about/3s-recipe 
 Twitter 3S RECIPE (@3s_recipe 
 Final Conference Birmingham (17 March 2020) – Vlad Mykhnenko presentation 

https://www.youtube.com/watch?v=t6pTO7u6UNo&feature=youtu.be 

 

O metodologie inovatoare de parteneriate între autoritățile locale din 

Franța și România pentru promovarea incluziunii sociale  

Cu sprijinul și la cererea Ambasadei Franței în România, Institutul Intercultural a 
dezvoltat un ghid în română și franceză pentru autoritățile locale din România și Franța 
pentru a coopera în vederea promovării incluziunii sociale. Grupul țintă este 
reprezentat de municipalități din Franța care găzduiesc cetățeni români, în principal 
romi, care trăiesc în condiții precare, și, respectiv, locul de proveniență al acestora din 
România.  

Metodologia și ghidul s-au bazat pe consultări cu reprezentanți ai municipalităților din 
cele două țări și au fost prezentate în cadrul unei conferințe organizate la Paris în 3 
octombrie 2019 de Delegația Interministerială pentru locuințe și acces la domiciliu a 
Guvernului Francez.  

Tineret 

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Timișoara 

Institutul Intercultural Timișoara este membru activ în cadrul structurii de consultare 
publică a tinerilor din Timișoara. IIT a fost unul dintre membrii fondatori a Consiliului 
Consultativ pe Probleme de Tineret, care este o structură consultativă fără personalitate 
juridică care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi 
monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. În 
prezent CCPTT este coordonat de către Primăria Municipiului Timișoara și desfășoară 
întâlniri de consultare periodice.  

 

Youth Express Network 

Institutul Intercultural Timișoara este membru activ în cadrul rețelei europene de 
tineret pe incluziune socială din 1996. IIT, prin Mirela Lupu, a deținut Președinția 
rețelei între 2015 și 2019. În 2019, IIT a fost partener în cadrul proiectelor 
internaționale de tineret coordonate de rețea, având ca scop principal implicarea 
tinerilor în activități non-formale care să le dezvolte competențele în domeniul 
incluziunii sociale, drepturilor omului și cetățeniei democratice.  

https://www.conted.ox.ac.uk/about/3s-recipe
https://www.youtube.com/watch?v=t6pTO7u6UNo&feature=youtu.be
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Proiectul Erasmus+ KA1 intitulat ”Shake the Box! – Metode alternative de participare” a 
avut scopul de a capacita tineri din grupuri vulnerabile astfel încât participarea lor în 
societatea Europeană să fie recunoscută, valorificată și apreciată.  

Proiectul a avut mai multe activități internaționale pentru a-i pregăti pe lucrătorii de 
tineret să includă subiectele proiectului în proiecte locale: în iunie 2019 a avut loc 
seminarul „Participare neconvențională!” în Oviedo, Spania; în august 2019 a avut loc 
cursul de formare „Instrumente pentru participare!” în Berlin, Germania; iar în 
noiembrie a for organizată o întâlnire de evaluare la Strasbourg, Franța.  

Faza locală a proiectului în România a avut loc între 20 și 22 noiembrie la Școala 
Generală nr. 1 din Timișoara. Tinerii implicați au organizat workshop-uri de dezvoltare 
personală și orientare pentru a-i încuraja pe copii să-și continue studiile și să se implice 
în comunitate.  

 

Entrepreneurship Skills for Youth / Youth for Social Entrepreneurship / 

ESY/YSE - Dezvoltarea competenței antreprenoriale în rândul tinerilor / 

Tineri pentru antreprenoriat social 

Dezvoltarea competenței antreprenoriale în rândul tinerilor / Tineri pentru 
antreprenoriat social (ESY/YSE) a fost un proiect implementat de Institutul 
Intercultural Timișoara împreună cu organizații din Cipru, Ungaria, Mexic, România, 
Slovacia (coordonat de Asociația Eurotender din Szeged) care avut scopul de a colecta, 
împărtăși și face schimb de bune practici și inițiative de politici publice în domeniul 
antreprenoriatului pentru tineri din țările partenere. Proiectul a început în ianuarie 
2018 și s-a încheiat în august 2019 și a fost co-finanțat prin programul Erasmus+ - 
Capacity Building for Youth in ACP countries, Latin America and Asia. 

În 2019, partenerii  proiectului au finalizat compilația de bune practici și inițiative de 
politici referitoare la implicarea tinerilor în activități antreprenoriale și demararea și 
gestionarea de întreprinderi sociale, 
pe baza documentelor și interviurilor 
colectate în 2018. De asemenea, am 
finalizat și tradus două materiale 
educaționale digitale, complexe și 
bazate pe analiza unor practici reale, 
destinate practicienilor din Europa. 
Materialele de învățare abordează în mod specific antreprenoriatul, pe de o parte, și 
întreprinderile sociale, pe de altă parte. Astfel, tinerii sunt încurajați și sprijiniți să 
demareze activități antreprenoriale dar, în același timp, sunt învățați să facă acest lucru 
cu responsabilitate socială. Aceste materiale sunt disponibile pe site-ul proiectului 
oricărei persoane interesate, fără nici un fel de restricții. https://eumexent.eu. 

În februarie 2019 a avut loc la Szeged, Ungaria, un seminar pentru lucrători de tineret, 
pentru a oferi șansa participanților desemnați de fiecare organizație parteneră de a 

https://eumexent.eu/
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discuta și îmbunătăți curriculum-ul și materialele educaționale dezvoltate împreună și 
de a propune elemente care ar putea îmbogăți aceste materiale. Pe lângă scopurile 
principale, seminarul a oferit participanților ocazia de a vizita întreprinderi sociale care 
au fost înființate și funcționează deja în Szeged, Ungaria, și Timișoara, România, pentru 
a adera la principiul mobilității europene și a învăța despre bune practici și 
caracteristici locale ale acestor întreprinderi.  

Între 21 mai și 31 mai 2019, Institutul Intercultural Timișoara a organizat un curs pilot 
de formare în domeniul antreprenoriatului și antreprenoriatului social destinat 
tinerilor, pentru a testa materialele educaționale elaborate. La acest curs au participat 
tineri de liceu, tineri romi și tineri NEET (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau de formare). S-au folosit metode de învățare 
digitale și non-formale, concepute și recomandate pentru tineri care doresc să devină 
antreprenori. Printre subiectele abordate se numără: conceptul de antreprenoriat, 
strategii de piață, lansarea unei noi întreprinderi, sectorul non-profit, economie socială, 
întreprinderi sociale. La sfârșitul cursului, tinerii au elaborat planuri de afaceri care, de 
ce nu, ar putea fi puse în aplicare într-un viitor apropiat.  

Doua participante cu cele mai bune rezultate au fost selectate pentru a participa 
împreună cu doi tineri de la Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” din Timișoara la un boot camp 
de cinci zile pe tema antreprenoriatului, organizat în insulele Azore în cadrul unui alt 
proiect derulat de Institutul Intercultural Timișoara împreună cu parteneri din Spania, 
Bulgaria și Portugalia – „Educație antreprenorială – Un drum spre succes”.  

La începutul lui august, a fost organizat la Szeged, Ungaria, un eveniment final pentru a 
încheia proiectul. Acesta a inclus un seminar de schimb de experiențe (la care au 
participat și reprezentanți ai sectorului de business), care a facilitat planificarea de 
proiecte viitoare, precum și o întâlnire a partenerilor de proiect pentru a evalua 
activitățile, a face o evaluare finală în vederea asigurării calității și planifica activități 
comune viitoare, genera proiecte bazate pe rezultatele obținute. Acest eveniment a fost 
și o oportunitate de diseminare a rezultatelor proiectului.  

Proiectul și rezultatele sale au fost diseminate și la nivel național în cadrul diferitelor 
activități organizate de Institutul Intercultural Timișoara.  

 

Educația antreprenorială – un drum spre succes 
 

În toamna anului 2018 a fost demarat un nou proiect, Educația antreprenorială – un 
drum spre succes, cu scopul de a crea un ansamblu de practici pentru programele de 
educație antreprenorială în diferite contexte locale și regionale, contribuind la 
consolidarea acestor practici și programe și oferind partenerilor șansa de a face schimb 
de bune practici în domeniul antreprenoriatului pentru tineri. Proiectul a fost finanțat 
prin programul Erasmus+, KA205 - Strategic Partnerships for Youth. 
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În 2019 au fost organizate două întâlniri de proiect pentru partenerii proiectului. Una 
dintre ele a avut loc în martie în Insulele Azore, pentru a consolida parteneriatul și a 
finaliza pregătirea activităților proiectului (plan de lucru, plan de monitorizare și 
evaluare, plan de comunicare, semnarea acordurilor de parteneriat). Cealaltă a fost 
întâlnirea de finalizare a proiectului și a avut loc în octombrie, în Cascais, iar subiectele 
acoperite au fost evaluarea proiectului și a rezultatele și pregătirea raportului final, care 
va fi promovat pe portalul Comisiei Europene.  

În februarie 2019 a avut loc la Cascais seminarul „Dezvoltarea mentalității 
antreprenoriale prin educație”, organizat de DNA Cascais, iar Institutul Intercultural a 
fost reprezentat de trei participanți. Acest seminar a oferit partenerilor șansa de a 
împărtăși diferite practici din domeniul educației antreprenoriale din diferite țări și de a 
identifica criterii de calitate pentru programele de educație antreprenorială, discutând 
despre felul în care aceasta ar putea contribui la dezvoltarea socială și economică a unei 
țări și la incluziunea tinerilor pe piața muncii. De asemenea, în cadrul seminarului s-au 
căutat răspunsuri la întrebări de genul: Cum pot sistemele de educație și 
municipalitățile să contribuie mai eficace la dezvoltarea unei atitudini antreprenoriale? 
Care este rolul sectorului public și privat în susținerea tinerilor antreprenori? 
Programul seminarului a fost structurat cu o combinație echilibrată de discuții 
introductive în plen, mese rotunde și grupuri de lucru, cu sprijinul unor invitați 
specialiști în diferite domenii abordate în cele cinci zile de lucru.  

În martie 2019 a fost organizat un al doilea seminar în Insulele Azore. Această activitate 
de formare pe termen scurt a fost organizată de Geslearning, iar Institutul Intercultural 
a trimis două dintre cele trei participante de la seminarul anterior. Scopul principal al 
acestui seminar a fost formarea unor facilitatori ai educației (profesori, lucrători de 
tineret, formatori) și elaborarea unui set de materiale pedagogice care să contribuie la 
dezvoltarea abilităților antreprenoriale în contexte formale și non-formale. Pe de altă 
parte, cursul de formare le-a dat participanților posibilitatea de a se implica în 
implementarea și transferul de practici în țara/ regiunea lor, cunoscând diferitele 
pachete didactice, metodologia aplicată și instrumentele practice care facilitează 
cunoașterea reciprocă și a realităților interpersonale.  

După aceste două seminarii, participanții au lucrat cu tineri în contextele lor locale 
pentru a le dezvolta cunoștințele și abilitățile antreprenoriale. Institutul Intercultural 
Timișoara a lucrat în principal cu Liceul „Vlad Țepeș” din Timișoara, dar a colaborat și 
cu alte școli din Timișoara și București.  

Ca urmare a acestei activități de învățare, patru tineri din Timișoara au fost selectați 
pentru a participa la o tabără de tineret în  Insulele Azore. Doi dintre participanți au fost 
elevi de la liceul „Vlad Țepeș”, iar două participante au fost selectate din grupul care a 
urmat cursul de formare Dezvoltarea competenței antreprenoriale în rândul tinerilor / 
Tineri pentru antreprenoriat social, astfel încât abilitățile dezvoltate în cele două 
contexte educaționale diferite să poată fi împărtășite și diseminate. Această tabără 
internațională de tineret a implicat tineri și lideri de proiect din țările proiectului, care 
și-au folosit cunoștințele și abilitățile pentru a elabora idei de afaceri care au participat 
apoi la un concurs între diferitele grupuri care reprezentau diferiții parteneri de proiect. 
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Echipa IIT a ocupa locul doi cu o idee pentru o firmă numită „Ecoline” pentru 
transformarea algelor în fertilizant bio pentru agricultură. 
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Politici culturale 
 

Primăria Drobeta Turnu-Severin 

În anul 2019 au continuat activitățile începute în 2018, de consiliere, formare și sprijin 

pentru dezvoltare de noi proiecte, pentru Direcția de Patrimoniu Istoric și Turism 

Cultural - Drobeta Turnu-Severin instituție aflată în subordinea Primăriei. Astfel,  cu 

sprijinul Institutului Intercultural, această organizație a câștigat pentru prima dată în 

2019 un proiect cu finanțare națională din Fondul Cultural Național. În cadrul 

proiectului au existat și activități de formare a echipei Direcției care au fost susținute de 

un formator al Institutului. 

Consiliul Județean Timiș 

Institutul a realizat un Plan pentru valorificarea monumentului istoric Conacul Mocioni, 
plan care a fost parte integrantă dintr-un proiect depus spre finanțare în cadrul 
Programului RO-Cultura.   

GAL Timiș_Torontal_Bârzava 

Pentru prima data în anul 2019 au început consultările cu GAL-ul de la Deta în vederea 
colaborării într-un proiect comun care dorește să realizeze cartarea resurselor culturale 
și natural ale microregiunii Timiș-Torontal-Bârzava în vederea dezvoltării 
oportunităților de turism cultural în microregiune.  

Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021 

La finalul anului au demarat discuțiile cu asociația în vederea implementării 
programului Vizibil/Invizibil cuprins în Dosarul de candidatură.  

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului INTERREG IPA de 

Cooperare Transfrontalieră România-Serbia  

În anul 2019 Institutul Intercultural Timișoara a continuat să fie parte din Comitetul 
Comun de Monitorizare al Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România-Serbia datorită expertizei acumulate de membrii echipei prin implementarea 
de proiecte care au vizat dezvoltarea domeniul cultural – politici culturale locale și 
regionale, patrimoniu cultural și turism cultural, incluziune socială și culturală pentru 
grupuri dezavantajate. 


