
Workshop de tineret 
Exercitarea dreptului cetățenilor de a participa la elaborarea 

politicilor publice 
 

aprilie-mai, 2023 
 

Institutul Intercultural Timișoara invită tineri interesați de colaborarea între cetățeni și 

autorități publice să participe la un curs online pe tema creării politicilor publice. În urma 

workshop-ului, participanții vor primi sprijin pentru a pune în practică ceea ce au învățat și 

pentru a organiza sesiuni de elaborare a unor propuneri de politici publice cu elevi, în 

vederea soluționării unor probleme identificate în comunitățile lor. Activitățile ulterioare 

workshop-ului trebuie să se desfășoare cu grupuri de elevi într-unul din următoarele 

județe: Alba, Argeș, Buzău, Botoșani, Gorj, Hunedoara, Maramureș sau Vâlcea .  

Sesiunea principală de formare se va desfășura online în data de 5 aprilie, de la ora 18:00, 

și va avea o durată de 3 ore. Participanții își vor însuși metodologia de a parcurge pașii 

necesari pentru elaborarea propunerilor de politici publice.  

În urma sesiunii de formare, participanții vor organiza în mod individual sau în echipe de 

două persoane, un proces de elaborare a unor politici publice, care trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții:  

- să aibă loc în perioada 6 aprilie – 21 mai, 2023; 

- să implice minim 12 elevi din orice localitate din județele: Alba, Argeș, Buzău, 

Botoșani, Gorj, Hunedoara, Maramureș sau Vâlcea; 

- pentru elaborarea propunerilor de politici publice, se va folosi platforma pusă la 

dispoziție de către echipa IIT. 

Ulterior sesiunii de formare, participanții la curs vor primi sprijin în organizarea 

evenimentelor în cadrul unor întâlniri online, organizate o dată la două săptămâni. 

Totodată, în cazul în care aceștia vor întâlni impedimente în implicarea elevilor la nivel 

local, vom facilita accesul în școli prin rețeaua de profesori cu care lucrăm  în județele 

respective.  

 

Este necesară elaborarea unui raport care va conține: lista de participanți, imagini 

relevante, etc. Acesta trebuie transmis până în data de 28 mai, 2023.  

 

Participanții cei mai activi, care vor organiza activitățile de elaborare a propunerilor de 

politici publice și vor respecta toți pașii necesari, vor primi câte o invitație la festivalul 

Electric Castle, ediția 2023, în funcție de calitatea și numărul de politici publice propuse. 

Pentru a vă înscrie la curs, vă rugăm să completați, până la 5 aprilie 2023 inclusiv, 

formularul disponibil la acest link: https://forms.gle/vgS3kvbAJVeRRQQY7.  

https://forms.gle/vgS3kvbAJVeRRQQY7

