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Conferința Națională de Educație Socială
Apel pentru înscrieri

Institutul Intercultural Timișoara organizează Conferința Națională de Educație Socială, în perioada 2728 septembrie 2019 la Timișoara.

Conferința este organizată cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice, al RomanianAmerican Foundation și al Universității de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie,
Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei. Evenimentul va aduce împreună profesioniști din domeniul
educației și reprezentanți ai minorităților naționale pentru a discuta pe tema educației interculturale în
contextul noii programe de educație socială și pentru a lucra împreună pentru dezvoltarea unui ghid
didactic de predare a educației interculturale.

Conferința se adresează următoarelor categorii de participanți:
- Cadre didactice din învățământul gimnazial, cu preocupări în domeniul educației interculturale, inclusiv
din școli cu elevi romi și din școli cu predare în limbile minorităților naționale
- Inspectori școlari și formatori de cadre didactice din cadrul Caselor Corpului Didactic și din cadrul altor
structuri ce desfășoară programe de formare a cadrelor didactice
- Reprezentanți ai organizațiilor minorităților naționale preocupați de educația interculturală.

În cadrul conferinței, participanții vor:
- analiza componenta teoretică a unui Ghid de educație interculturală pentru formatori și cadre
didactice elaborat de Institutul Intercultural Timișoara;
- contribui direct la elaborarea componentei practice a acestui Ghid de educație interculturală, care să
răspundă cerințelor programei școlare pentru Educație socială la clasa a VI-a;
- obține informații despre alte resurse utile pentru predarea Educației sociale la clasele a V-a și a VII-a.
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Programa școlară pentru disciplina Educație socială consacră un rol special proiectului educațional și
prevede alocarea pentru proiectul educațional a unui buget de timp de 25-30% din bugetul de timp
alocat disciplinei în întregul an școlar. Institutul Intercultural Timișoara promovează în parteneriat cu
Ministerul Educației Naționale aplicarea metodei „Proiect: Cetățeanul” / „Project Citizen”, această
metodă fiind menționată în Programa școlară pentru disciplina Educație socială la clasele a VI-a și a VII-a,
și descrisă la secțiunea de Sugestii metodologice din programă.

Manifestarea interesului de a participa la conferință se realizează prin completarea formularului de
înscriere disponibil la acest link: https://bit.ly/30fiyQV, până la data de 6 septembrie 2019, inclusiv.

Participanții selectați vor fi anunțați prin e-mail în data de 9 septembrie și li se va solicita transmiterea în
format electronic a unor exemple de lecții interactive și materiale didactice utilizate în predarea
educației interculturale, în termen de două săptămâni. Lucrările practice ale conferinței se vor baza pe
analizarea materialelor transmise de participanți, așadar participarea activă înainte de conferință și în
timpul acesteia este o cerință cheie.

Costurile de cazare (maximum 2 nopți), masă și transport (exclusiv cu trenul, microbuzul, autobuzul sau
autocarul) sunt acoperite de organizatori pe baza unei co-finanțări primite din partea Departamentului
pentru Relații Interetnice al Guvernului României. Pentru eficiența lucrărilor conferinței, participarea
este obligatorie pe toată durata programului.

Detalii și clarificări pot fi solicitate Oanei Bajka prin e-mail la oana.bajka@intercultural.ro sau prin
telefon la numărul 0751011141.

Așteptăm cu drag înscrierile dumneavoastră!
Echipa Institutului Intercultural Timișoara

