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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; 

 un set de ghiduri pentru implementarea metodologiei – pentru profesori și 
pentru elevi; 

https://www.intercultural.ro/proiect-cetateanul/
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 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 a continuat și în anul 2020, prin cursuri de formare adresate profesorilor 
care nu cunosc metoda, precum și un sistem de sprijin pentru profesorii care aplică 
metoda cu regularitate. În perioada martie-iunie, odată cu transferul în mediul online al 
activităților educaționale, IIT a venit în sprijinul profesorilor cu o serie de activități 
educaționale adaptate pentru a fi realizate online cu elevii, pe teme de actualitate direct 
legate de pandemia de coronavirus: https://www.intercultural.ro/tag/ecd/.  

În toamna anului 2020 a fost lansată platforma www.prof.cetateanul.intercultural.ro, 
care sprijină profesorii de Educație socială la clasa a VII-a să deruleze activități 
interesante și utile cu elevii pe parcursul întregului an școlar. Pe această platformă 
există o propunere de planificare didactică pentru disciplina Educație pentru cetățenie 
democratică, precum și propuneri de activități educaționale pentru fiecare oră de curs 
din acest an școlar, inclusiv pentru orele dedicate învățării pe bază de proiect prin 
metoda „Proiect: Cetățeanul”. Platforma permite profesorilor să-și creeze spații de lucru 
pentru fiecare clasă, în care să țină evidența procesului educațional și să completeze 
informații despre proiectele realizate de elevi. Linkuri către ghidurile online pentru 
elevi și pentru profesori, precum și tutoriale video pentru aplicarea metodei la clasă, 
sunt de asemenea disponibile pe platforma www.prof.cetateanul.intercultural.ro. 

 

Competențe pentru cultură democratică 

În 2020, 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 2020, Institutul Intercultural a continuat testarea celor două instrumente menite să 
contribuie la implementarea CRCCD, respectiv Portofoliul CRCCD și Instrumentul de 
auto-reflecție pentru profesori. 

https://cetateanul.intercultural.ro/
https://www.intercultural.ro/tag/ecd/
http://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/
http://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/
http://www.coe.int/competences
http://ccd.intercultural.ro/
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Portofoliul CRCCD 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.  

Instrumentul de auto-reflecție CRCCD pentru profesori este în continuare în decurs de 
pilotare la nivel european. Institutul Intercultural a dezvoltat versiunea electronică pilot 
a acestui instrument și a început în 2019 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. 

 

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. 

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; 



Institutul Intercultural Timișoara – Raport anual 2020 

 

 

 
 

6 

• 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 2020, cofinanțat prin Dutch Jewish Humanitarian Fund, nu a mai putut fi 
organizat față în față, din cauza restricțiilor generate de pandemia de coronavirus. 
Programul seminarului a fost transpus în format online, iar 37 de profesori din România 
și Republica Moldova au beneficiat de acest program de formare pe parcursul a 10 
săptămâni, în perioada 1 octombrie – 14 decembrie 2020. Programul a păstrat structura 
obișnuită, incluzând atât prezentări pe teme istorice realizate de experți din România și 
Statele Unite ale Americii, cât și o mărturie a supraviețuitorului Holocaustului Iancu 
Tucarman, ateliere metodologice și studii de caz. 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. Metodologia 
seminarului a inclus atât activități sincrone săptămânale, derulate pe platforma Zoom, 
cât și activități asincrone pe o platformă de curs dedicată, unde profesorii au avut ocazia 
să comunice în scris, să acceseze diferite resurse tematice, precum și înregistrările 
întâlnirilor online. 

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. 

 

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. 
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Înainte de restricționarea întâlnirilor publice din cauza pandemiei de coronavirus, în 
cadrul proiectului a avut loc întâlnirea reprezentanților organizațiilor partenere, în 
februarie 2020, la Timișoara, ocazie cu care a fost realizat planul de activități din cadrul 
proiectului, cu termene limită și persoane responsabile pentru fiecare acțiune. 

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.  

 

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

digitale pentru lucrul cu tineri  

În toamna anului 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.  

În februarie 2020 a avut loc cea de-a doua întâlnire de proiect la Zurich, în cadrul căreia 
partenerii au planificat următoarele activități și procesul de elaborare a jocurilor și au 
clarificat diferite aspecte administrative și financiare. În 2020, partenerii proiectului au 
lucrat la dezvoltarea jocurilor analogice și digitale pe baza unei analize de nevoi care a 
avut loc la începutul proiectului. De asemenea, partenerii au analizat diferite concepte și 
idei care vor fi incluse în Manualul care va însoți jocurile. 
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Drepturile copilului – responsabilitatea întregii școli 

Proiectul a vizat 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. 

În acest context a fost realizat un ghid pentru membrii acestor comisii și au fost 
organizate webinarii de prezentare în luna decembrie 2020. 

Pentru elaborarea Ghidului a fost realizată o cercetare prin metode cantitative și 
calitative, inclusiv interviuri și un chestionar online utilizate 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 a fost implementat în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020 de Institutul 
Intercultural Timișoara și a fost 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 2020, IIT a participat la Adunarea Generală a rețelei, eveniment desfășurat online și 
însoțit de ateliere pe tema educației pentru cetățeniei democratică și a noilor provocări 
pentru acest domeniu în contextul pandemiei de coronavirus. 

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

 

file:///D:/OanaB/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YZG8WVF5/www.dare-network.eu
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Abordarea miturilor populare. Lucrul cu tinerii ca modalitate de a 

contracara dezinformarea și distorsionarea faptelor istorice 

Institutul Intercultural Timișoara este partener în acest proiect 
care a demarat în anul 2020 și are scopul de a carta miturile și 
distorsionările faptelor istorice care există în rândul tinerilor și 
de a le deconstrui cu ajutorul unor instrumente de educație 
civică și istorie. 

Obiectivele proiectului sunt: 

 creșterea capacității partenerilor de a lucra cu tineri 
pentru a le dezvolta competențele de a face față miturilor 
populare și distorsionărilor faptelor istorice;  

 combaterea răspândirii știrilor false și a altor modalități 
de dezinformare online; 

 contracararea miturilor și distorsionărilor prin relatări bazate pe fapte istorice;  
 un discurs împotriva discriminării, segregării și rasismului;  
 combaterea manipulării și propagandei;  
 dezvoltarea gândirii critice și alfabetizare mediatică;  
 consolidarea democrației și promovarea valorilor europene. 

Principalele grupuri țintă sunt partenerii proiectului, lucrători de tineret, profesori, 
tineri și publicul general. Proiectul este implementat la nivel transnațional deoarece are 
scopul de a aduce în discuție aspecte comune diferitelor țări europene , atât istoric 
(discriminarea minorităților, ideea de țap ispășitor și de a da vina pe alții, Holocaust), 
cât și contemporan (prejudecăți și stereotipuri, știri false și discursul instigator la ură). 

Rezultate tangibile:  

 5 materiale video de aproximativ 3 minute fiecare, care vor aborda câte un 
anumit mit sau distorsiune istorică, care apoi va fi deconstruit(ă) cu ajutorul 
unor surse istorice și metodologii din educația civică și istorie.  

 Un ghid care va conține: prezentarea și conceptul general al proiectului, 
cercetarea din cadrul proiectului și o scurtă prezentare a cazurilor specifice 
fiecărei țări, mituri deconstruite (2 pe țară, 10 în total), descrierea realizării 
materialelor video și sugestii referitoare la cum pot fi folosite în lucrul cu tinerii, 
metodele folosite în timpul implementării proiectului (în mobilitatea mixtă și la 
cursurile de formare), sugestii pentru lucrătorii de tineret și profesori cu privire 
la cum pot folosi materialele realizate în cadrul proiectului. 
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În dialog cu eroi nerecunoscuți (Unsung Hero Dialogues) 

Proiectul „În dialog cu eroi nerecunoscuți – Promovarea solidarității și diversității prin 
conștientizare și reformă la nivel de politici” este co-finanțat prin programul Europe for 
Citizens, se desfășoară în perioada 01.04.2020 – 30.09.2021 și are scopul de a crește 
gradul de conștientizare în rândul publicului european cu privire la importanța 
implicării civice în discursul social și politic și de a dezvolta competențele ONG-urilor. 
Pentru a atinge aceste obiective, proiectul se va concentra asupra câtorva aspecte: 

 acordarea unei atenții sporite situației instabile din 
punct de vedere economic a tinerilor activiști care lucrează în 
ONG-uri mici; 

 creșterea capacității tinerilor activiști de a-și apăra 
drepturile prin acțiuni comune, creând rețele locale și 
internaționale de organizații ale societății civile din Europa și 
construind un dialog direct cu factorii decizionali; 

 creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
importanța societății civile prin organizarea unei campanii 
internaționale de promovare a valorilor europene și a 
importanței educației civice în rândul unui public mai larg. 

Activitățile planificate ale proiectului includ: 

 Prima întâlnire de proiect în Erfurt, GER (04.2020) 
 Studiu cu privire la situația economică a celor care lucrează în sectorul societății 

civile și ONG-uri mici (05-09.2020) 
 Școala de Toamnă în Mühlhausen, GER (10.2020) 
 4 întâlniri locale cu reprezentanți ai organizațiilor societății civile și factori 

decizionali cu scopul de a realiza o reformă la nivel de politici în toate țările 
participante (09.2020 – 06.2021) 

 3 evenimente locale pentru promovarea valorii educației civice în rândul 
publicului general în toate țările participante (09.2020 – 06.2021) 

 Eveniment final în Erfurt, GER (08.2021). 

În anul 2020 a fost lansat un sondaj profesionist pentru a colecta date statistice cu 
privire la situația economică a societății civile în UE și a fost organizată Școala de 
Toamnă pentru tineri activiști cu scopul de a promova valoarea societății civile. 
Evenimentul a fost realizat hibrid, atât cu participanți online, cât și cu participanți față 
în față, și a avut ca principale rezultate dezvoltarea unei campanii promoționale privind 
valoarea societății civile și un angajament intitulat „RISE UP AGAINST UNPAID 
INTERNSHIPS AND UNFAIR HIRING CONDITIONS IN THE THIRD SECTOR”. 
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Migrație 
 

Track and Field for All 

Început în anul 2020, proiectul Track and Field for All este un proiect inovator care își 
propune să utilizeze sportul pentru integrarea socială și culturală. Proiectul se 
concentrează pe participarea la activități de atletism a tinerilor din locuri în care 
activitățile de atletism nu sunt atât de practicate, din acele cartiere și străzi în care copiii 
și tinerii din orașele noastre europene trăiesc încă în condiții defavorizate. 

Principala prioritate a proiectului vizează încurajarea participării la activități sportive a 
copiilor și tinerilor, cu vârste cuprinse între 12 și 24 de ani, care aparțin în principal 
grupurilor cu mai puține oportunități, în special migranților și minorităților etnice, cum 
ar fi romii. Atletismul constă dintr-o serie de discipline care pot fi desfășurate de tineri 
indiferent de sex și are, de asemenea, avantajul că nu necesită echipamente mari sau 
costisitoare sau echipe sau structuri complexe și poate fi adaptat pentru oameni cu 
dizabilități fizice. 

Partenerii acestui proiect sunt organizații din Cipru, Italia, Polonia, România, Slovenia, 
Spania și Turcia. Proiectul include diverse activități în anii 2020-2022 și este cofinanțat 
prin programul Erasmus +. 

În 2020, partenerii proiectului au elaborat un studiu despre atletism ca instrument de 
incluziune socială și au început să pregătească materiale pentru modulele de formare pe 
această temă destinate profesioniștilor și facilitatorilor din domeniul educației.  

 

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/. Materialele au 
continuat să fie utilizate și în anul 2020. 

 

http://www.vorbitiromaneste.ro/
http://www.mprp.gov.ro/web/aplicatii-de-limba-romana-pentru-toti/
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IIT face parte din 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. 
  



Institutul Intercultural Timișoara – Raport anual 2020 

 

 

 
 

14 

 

Incluziune și participare 

 

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. 

IIT insistă pe importanța implicării și consultării 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, 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; 
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• 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. 

Rezultatele obținute au inclus:  

• 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; 

• 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 erau planificate să 
continue și în anul 2020, în vederea pregătirii unui spectacol de teatru-forum, însă au 
fost amânate din cauza pandemiei. 

 

Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams) 

Proiectul Educație digitală în rândul minorității rome 
(Dreams) este 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 a fost 
implementat în perioada septembrie 2019 și decembrie 
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 au abordat subiecte legate de incluziune socială folosind metodologia 
„digital storytelling” (povești digitale). Proiectul și-a propus să dezvolte competențe 
sociale, civice și interculturale mai ales în rândul părinților romi și de a aborda 
discriminarea, segregarea, rasismul, bullying-ul și violența în școli.  
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Principalele obiective ale proiectului au fost: 

 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; 

 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 s-a bazat pe o metodologie digitală incluzivă și a stimulat participarea 
adulților cu un nivel scăzut de educație la școlarizarea copiilor lor. Astfel, povestirea 
digitală a fost 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 scurt video (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.  

Pe parcursul anului 2020 au fost realizate un curs de formare pentru părinți romi și alți 
actori cheie în educația adulților pe tema utilizării metodologiei și tehnicilor specifice 
metodei storytelling digital, și au fost realizate scurte video-uri de către părinți romi pe 
tema relației dintre familiile lor și școală. Materialele video realizate de părinții romi din 
România implicați în proiect sunt disponibile aici: 
https://www.intercultural.ro/povesti-digitale-realizate-de-parinti-romi/. De asemenea, 
în prima jumătate a lunii decembrie au fost organizate două webinarii în care au fost 

https://www.intercultural.ro/povesti-digitale-realizate-de-parinti-romi/
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prezentate două dintre filmulețele realizate în cadrul proiectului, iar feedback-ul din 
partea participanților, printre care s-au numărat profesori, părinți și specialiști în 
educație, a fost foarte pozitiv. Participanții au fost foarte interesați de această metodă 
deoarece și-au dat seama de potențialul pe care îl are în construirea unei relații între 
comunitatea școlară și cea de părinți.  

 

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 anul 2020 au fost finalizate și publicate documentele rezultante ale proiectului: 
documente de politică, interviuri, articole științifice, care pot fi accesate pornind de la 
acest link: https://www.intercultural.ro/3s-recipe/ . 

  

https://www.intercultural.ro/3s-recipe/
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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 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 2020, IIT a continuat comunicarea cu organizațiile 
membre ale rețelei, având ca scop principal implicarea tinerilor în activități non-formale 
care să le dezvolte competențele în domeniul incluziunii sociale, drepturilor omului și 
cetățeniei democratice.  
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Politici culturale 
 

Programul „Timișoara Capitală Europeană a Culturii” 

Activitățile prevăzute pentru a fi realizate în anul 2020 în cadrul programului 
„Timișoara Capitală Europeană a Culturii” au fost amânate din cauza pandemiei. 

 

Participări la consultări, conferințe și workshop-uri 

 Participarea la consultări, în calitatea IIT de membru al Comitetului Regional 
pentru elaborarea şi avizarea Planului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 
Vest 2021-2027; 

 Participare la mai multe runde de consultări publice privind elementele vizuale 
ale brandului turistic al județului Timiș la invitația Asociației pentru Promovarea 
si Dezvoltarea Turismului in jud. Timis; 

 5 iunie, 19 iunie și 3 iulie, 2020 participare la workshop-uri organizate de 
asociația European Festivals Association "Festivals Cities conversations: n 2 
Festivals, cities and sustainable cultural tourism, n°3. Contributions & 
responsibilities of festivals and cities towards Europe și Festivals și n 4 Cities 
joining forces for inclusion and well-being; 

 8-9 noiembrie, 2020 participare în cadrul Conferinței organizate de asociația 
European Festivals Association și A Soul for Europe pe tema ‘Orașe festivaliere 
pentru Europa’ și Planul de acțiune pentru o Europă de jos în sus din cadrul 
conferinței de la Berlin. Aceste documente au fost baza unor discuții cu Membri 
ai Parlamentului, primari ai orașelor, Comisarul European pentru Cultură și toți 
participanții. 


