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Introducere    

    
Acest Raport îşi propune să prezinte principalele activităţi ale Institutului 
Intercultural Timişoara din cursul anului 2005. El este structurat astfel încât să 
reflecte domeniile de cea mai mare prioritate, subliniate în strategia noastra 
organiztională curentă. Cei care sunt interesaţi să afle mai multe informaţii despre 
activităţi specifice pot obtine mai multe informaţii pe website-ul nostru 
www.intercultural.ro sau contactându-ne direct. 
 
2005 a fost ultimul an de implemntare a strategiei aprobate de catre Consiliu în 2004 
şi deasemenea  anul în care o nouă strategie  a fost elaborată pentru următorii trei ani. 
De aceea, acest raport ilustrează în principal activităţi care continuă ceea ce a fost 
făcut şi în 2004, precum şi iniţierea mai multor noi proiecte. În anul 
2005semnificative progrese au fost făcute în the renewal of  a cooperării 
trasnfrontaliere, un domeniu de interes ăn care nu am avut succese în anul 2004. 
 
Tot în anul 2004 am continuat sa fim implicati în activitati ale sectorului ONG din 
Timisoara şi am încercat sa imbunatatim legatura dintre membri comunitatii locale, în 
special prin a lucra impreuna cu tinerii voluntari şi prin activitati ale Centrului de 
Documentare care functioneaza în parteneriat cu Biblioteca Judetului Timis şi ofera 
peste 5000 de carti şi documente ale Consiliului Europei în legatura cu aria 
activitatilor noastre. În numele Institutului Intercultural Timişoara, vreau să 
mulţumesc în mod special, atât partenerilor noştri în diferite proiecte cât şi 
participanţilor la activitiăţile noastre. 
 
Toate acestea au fost posibile mulţmită suportului financiar  acordat de donatorii 
noştri. Îi suntem deosebit de recunoscători Fundaţiei Charles Stewart Mott pentru 
sprijinul oferit organizaţiei noastre. 
  

Călin Rus, director    
 



Institutul Intercultural Timişoara Institutul Intercultural Timişoara Institutul Intercultural Timişoara Institutul Intercultural Timişoara –––– raportul anual 2005 raportul anual 2005 raportul anual 2005 raportul anual 2005    

2 

 
Despre Institutul Intercultural  Timişoara 

 
Institutul Intercultural Timişoara este un ONG care are misiunea de a promova o perspectivă 
interculturală în special în domeniul educaţiei, culturii, cercetării şi societăţii civile. Crearea  IIT, în 
anul 1992, a fost rezultatul iniţiativei mai multor profesori universitarii şi de liceu care au participat 
între 1990 şi 1991 la o serie de seminarii internaţionale pe tema integrării presepectivei interculturale  
în cadrul educaţiei civice, organizate în Timiţoara de către Consiliul Europei. 
I.I.T. are o reţea stabilă de parteneri în diferite regiuni din România şi în câteva ţări europene. Ea este 
compusa din instituţii, organizaţii neguvernamentale şi specialişti din mai multe arii de interes. I.I.T. 
cooperează foarte bine cu autoritatile locale, regionale şi naţionale în domeniile: educaţional, cultural, 
de tineret şi al minorităţilor naţionale. O colaborare aparte a fost stabilită cu Consiliul Europei, în 
special cu departamentele de educaţie, de cultura şi de tineret, precum şi cu Programul Măsurilor de 
Încredere. 
 
Institutul Intercultural Timişoara a fost implicat activ în mai multe proiecte ale Consiliului Europei:  
 

• Democraţie, drepturile omului, minorităţi: aspecte culturale şi educative;  
• Toţi diferiţi, toti egali - campanie împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi 

intoleranţei;  
• Educatie pentru o cetăţenie democratică  
• Educaţie pentru drepturile omului 
• Educaţia copiilor romi în Europa 

 
Din 1996, Institutul Intercultural a început implementarea de proiecte proprii, în majoritatea lor legate 
de educaţia interculturală, la nivel local, regional, naţional sau internaţional, cu suportul financiar al 
Consiliului Europei, Comisia Europeană (Socrates, Leonardo, Tineret, Phare) şi diferiţi alţi finanţatori 
din Europa şi S.U.A. 
Ca rezultat al diferitelor proiecte, au fost publicate peste 20 de  volume, în limbile română, franceză, 
engleză şi maghiară. Institutul Intercultural a publicat deasemenea şi versiunile în limba romană a mai 
multor publicaţii ale Consiliului Europei, dintre care amintim "Pledoarie pentru intercultural" de 
Antonio Perotti , "Toti diferiti, toti egali - pachet educational pentru educatia interculturala", şi 
“COMPASS –  Manual de Drepturile omului cu tinerii”, ultimul fiind elaborat de Directoratul 
de Tineret al Consiliului Europei.   
Institutul Intercultural a devenit in 1998 prima institutie est-europeana care coordoneaza un proiect 
transnational SOCRATES - COMENIUS , actiunea 2. Este vorba de proiectul EURROM, care isi 
propune elaborarea unui ghid metodologic, adresat cadrelor didactice care lucreaza cu elevi romi, in 
scopul introducerii unor elemente ale culturii romilor in procesul educational. În ultimii ani, 
organizaţia noastră a coordonat un alt omportant proiect COMNEIUS, proiectul NEWTECH ce şi-a 
propus sprijinirea profesorilor în folosirea noilor informaţii şi a tehnologiei comunicării ca un 
instrument  în educaţia interculturală şi a mai fost partener în mai multe proiecte Socrates. 
 
Multe din proiectele  şi activităţile noastre  se referă la promovarea  unor relaţii interculturale pozitive, 
implicând de cele mai multe ori parteneriate cu organizaţii ale minorităţilor naţionale.  O atenţie mai 
mare este acordată, în cadrul activităţilor noastre, proiectelor legate de romi, referitoare la educaţie, 
dezvoltare comunitară locală şi sprijin pentru grupurile de tineri romi. 
Din 1998, când Institutul Intercultural a dezvoltat parteneriate cu difeite ONG-uri civice, ale 
minorităţilor precum şi de tineret din ţara vecină, Yugoslavia, promovarea cooperării transfrontaliere 
şi a cooperării regionale în Europa de Sud-Est, a devenit deasemenea o importantă arie de activităţi. 
Din 2003, Institutul Intercultural este membru al unui parteneriat cu organizaţii din Florida, Texas, 
Mississippi şi Ungaria, în cadrul Programului de Schimb Internaţional de Educaţie Civică CIVITAS, 
coordonat de Center for Civic Education, S.U.A.. Partenerul nostru principal în cadrul acestui program 
este Florida Law-Related Education Association. 
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Since 1996, the Intercultural Institute started to develop its own projects, mainly related to 
intercultural education, education for democratic citizenship, minorities and interethnic relations, at 
local, regional, national and international level, with financial support from the Council of Europe, the 
European Commission (Socrates, Leonardo, Youth, Phare) and various other donor organisations from 
Europe and the U.S.A. As a result of these projects, over 20 volumes were published in Romanian, 
French, English and Hungarian. The Intercultural Institute also published the Romanian version of 
several volumes of the Council of Europe, including "The case for intercultural education" by 
Antonio Perotti, "All different, all equal - Education pack on intercultural education", and 

“COMPASS – A Manual for Human Rights Education with Young People”, the last ones being 
elaborated by the Youth Directorate of the Council of Europe.   

 
Două concepte cheie 

 Educaţia interculturală 
 

Considerăm că dimensiunea interculturală trebuie să fie prezentă în orice proces educaţional. 

Din motive practice, când vorbim despre educaţie interculturală, ne putem gândii la următoarele  
obiective: 
 

- Obiectiv general a-i pregati pe elevi să trăisca într-o societate multiculturală/interculturală 
(UNESCO Comisia Internaţională de Educaţie pentru secolul 21 a definit în 1996 ca unul din 
obiectivele majore a educaţiei ” a învăţa să trăim împreună, a învăţa să trăim cu ceilalţi”)   

 
- Obiectivele  specifice se pot referi la: 

 
o cunostinţe despre cultură în general şi despre impactul său asupra comportamentelor 

indivizilor şi de grup, despre propria cultură/culturi şi despre cele ale celorlalti 
 
o competenţe legate de viaţa într-o societate multiculturală/interculturală ( a deveni 

conştient de propriile determinări culturale, de propriile stereotipuri şi prejudecăţi şi a 
sti sa le identifici la nivel de ceilalti; a sti sa analizezi diferite puncte de vedere; 
competente de comunicare si relationale etc.) 

 
o atitudini, precum respectul pentru diversitate culturală şi pentru identitatea culturală a 

celorlalţi, respingerea discriminării şi a intoleranţei  
 
o stimularea acţiunilor în favoarea promovării unei societăţi interculturale, lupta 

împotriva discriminării  şi intoleranţei. 
 
Conexiunea între toate aceste elemente este esenţială.   

 
 Educaţie pentru  cetăţenie democratică 

 
Educaţia pentru cetăţenie democratică (ECD) a include toate practicile şi activităţile concepute pentru 
a ajuta tinerii şi adulţii sa participe activ la viata democratică prin acceptarea şi exercitarea drepturilor 
şi responsabilităţilor lor ca cetăţeni. 
 
ECD are în vedere transmiterea de cunoştinţe, dezvoltarea de capacităţi şi formarea unor atitudini 
relevante pentru promovarea participării active şi responsabile a cetăţenilor în societate. 

Concepţia actuală privind Educaţia pentru Cetăţenie Democratică a fost structurat şi promovată de 
Consiliul Europei. 
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În acord cu perspectiva Consiliului Europei în acest domeniu, IIT are în vedere atât activităţile 
realizate în instituţiile din sistemul educativ, cât şi activităţi de educaţie nonformală. ECD include 
educaţia civică dar presupune integrarea unei perspective democractice la toate disciplinele şcolare, în 
toate activităţile educative ale şcolii, precum şi în relatiile dintre elevi, dintre profesori, respectiv dintre 
profesori şi elevi. ECD nu se limitează doar la vârsta şcolară ci este un proces de invatare ce trebuie sa 
se regaseasca pe tot parcursul vietii. 

IIT susţine de asemenea necesitatea integrării unei perspective interculturale în ECD şi a conectării 
demersurilor de promovare a educaţiei interculturale cu cele de ECD. 

Promovarea educaţiei interculturale în ambele forme a educaţiei, formale cât şi informale reprezintă una din 
priorităţile organizaţiei noastre, fiind strâns legată  şi de misiunea ei. Deasemenea,  chiar de la începutul 
activităţilor, IIT a fost implicat în activităţi care au avut ca scop integrarea  dimensiunii interculturale în  
educaţia civică  şi - în general - în activităţile educaţiei pentru democraţie. Una din ideile majore rezultate din 
experienţa noastră, este aceea că  pentru a avea rezulatete evective, educaţia interculturală şi educaţia 
pentru cetăţenie democratică, trebuie sa fie în strânsă legătură şi  approached împreună.  
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Educaţia interculturală şi cetăţenia democratică  
 
Mozaic Bănăţean / un parteneriat între două regiuni multiculturale de 
frontieră: Banat şi Transcarpatia 

Un foarte important proiect de educaţie interculturala non-formală care a implicat tineri din 
principalele 10 grupuri entice care trăiesc în regiunea Banat, împreună cu colegii din Banatul Sârbesc, 
din regiunea Satu-Mare şi dintr-o regiune multiculturală de la frontiera cu Ucraina, Transcarpathia, a 
fost cu succes implementat din luna iunie până în decembrie 2005 cu finaţarea Programului 
Confidence-Building Measures  al Consiliului Europei şi în cooperare cu organizaţiile minorităţilor 
naţionale precum şi cu Departamentul pentru Realaţii Interetnice din cadrul Guvernului României. 

Obiectivele proiectului au fost : 
 
1. Creşterea gradului de conştientizare a tinerilor din diferite comunităţi culturale din cele două regiuni 
ţintă, de importanţa unei mai bune cunoaşteri a moştenirii multicultural a regiunii lor, precum şi a 
nevoii de comunicare interculturală şi a beneficiilor cooperării transfrontaliere  
 
2. A contribui la creşterea vizibilităţii moştenirii culturale a majorităţii şi a minorităţilor în regiunile 
ţintă   

Proiectul a avut ca scop şi stimularea iniţiativelor viitoare de cooperare transfrontalieră  între regiunea 
Banat şi Transcarpatia.  

În Banat, un grup de tineri, reprezentând 10 grupuri entice, (bulgari, croaţi, germani, maghiari, evrei, 
romi, români, sârbi, slovaci, ucrainieni) a fost înfinţat, în 
cooperare cu organizaţiile minorităţilor naţionale  şi cu şcolile 
cu predare în limba minorităţilor.  

Etapele principale ale proiectului au fost: 
• Etapa pregătitoare (contacte cu partenerii şi 

organizaţiile minorităţilor naţionale) (mai- iunie 
2005)  

• Întâlnirile pregătitoare în Timişoara şi Uzghorod 
(iunie – august 2005)  

• Studiul şi pregătirile făcute de tineri în cele două 
regiuni (iunie – septembrie 2005)  

• Vizita grupului din Banat în Transcarpatia şi în 
celelalte ţări ale minorităţilor din Banat: Ucraina, 
Slovacia, Austria, Ungaria, Croaţia, Serbia şi 
Bulgaria. În fiecare locaţie, în cooperare  cu partenerii locali,  spectacole publice au avut loc şi 
au fost organizate dezbateri cu tinerii (august-septembrie 2005)  

• Vizita grupului din regiunea Transcarpatică şi Satu Mare în Banat, incluzând  Timisoara dar şi 
comunităţi ale minorităţilor care trăiesc  în arii rurale (octombrie 2005)  

• Întâlnirea de evaluare în Timişoara (decembrie 2005)  
 
Acest proiect s-a dovedit a fi de succes având şi multe apartiţii în media  datorită caracterului inovativ 
şi impactului puternic în rândul tinerilor şi a comunităţii locale. 
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NEWTECH – Utilizarea noilor tehnologii internaţionale informaţionale şi 
comunicaţionale în educaţia        
 interculturală 

    
De la sfarsitul anului 2001 pana în Septembrie 2004, I.I.T. a fost coordonatorul mai multor proiecte 
Socrates-Comenius axte pe utilizarea noilor tehnologii informationale si comunicationale (ICT) în 
educatia interculturala. Principalele outputs ale acestui proiect au fost: 

• O metodolgie inovativă pentru educaţia interculturală  bazată pe ICT experimentarea si 
adaptarea unei noi metodologii de predare pentru educatia interculturala bazata pe utilizarea 
ICT; 

• O serie de instrumente pedagogice şi materiale pentru profesorii interesaţi de integrarea 
perspectivei interculturale în activitatea lor pedagogică prin stabilirea unor parteneriate online  
cu clase din alte ţări ; 

• In-service module de formare pentru profesori bazate pe metodologia care a fost  elaborată în 
cadrul proiectului  

 
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu zece instituţii din Regatul Unit (Scoţia), România şi Belgia: 
Universitatea din Glasgow, Şcoala Normală Catolică din Brabant Wallon – Lovain la Neuve, 
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Politehnica” din Timişoara şi două scoli din fiecare 
dintre cele trei ţări partenere 
 
Produsele principale ale acestui proiect pot fi accesate pe website-ul  www.interculturaleducation.org 
 
Site-ul a fost elaborate pentru a sprijini profesorii în a stabilii parteneriate cu colegii care lucrează cu 
elvi de aceiaşi vârstă pe aceleaşi teme şi ăentru asistarea clasei partenere în cadrul unui proces care 
durează în mod normal în jur de 10-12 săptămâni, în care elevii urmează, în paralel, 14 pasi cu 
momente de interacţiune online dar care presupun şi implicarea în munca de echipă şi contacte în 
comunitatea locală între fiecare dintre clase. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorii interesaţi se pot inregistra pe 
site, unde pot stabili parteneriate şi folosi 
instrumentele pentru integrarea 
dimensiunii interculturale în activităţile 
lor educaţionale. Este oferit de asemenea 
un curs de pregătire COMENIUS pentru 
profesori şi un modul de pregătire online. 
Toate meniurile şi intrucţiunile site-ului 
sunt disponibile în limbile engleză, 
franceză şi romană. 
Anul 2005 a fost dedicate finalizării site-
urilor şi promovării lor la nivel european 
şi internaţional. Ne aşteptăm la o creştere 
a utilizării sale în 2006 ca urmare  a 
acestor acţiuni de promovare.  

La sfârşitul acestui proces, elevii reflectă asupra experienţelor de învăţare 
 

 

Cei 14 paşi sunt structuraţi în jurul următoarelor etape: 
 

� 

� 
 
    � 

Clasele se prezintă 
 

Se compară părerile initiale ale studenţilor în legatură 
cu subiectul  

 

Elevii caută informaţii în 
legatură cu subiectul în cauză 

 

Fiecare clasă parteneră crează un 
website care să redea informaţia 
acumulată despre subiect 
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CIVITAS – Un program internaţional de educaţie civică 

    
Institutul Intercultural Timişoara este reprezentantul român într-o reţea internaţională iniţiată de Center 
for Civic Education (Centrul pentru Educatie Civică) din SUA din cadrul programul internţional de 

educaţie civică CIVITAS. În cadrul acestui program, România este partener cu Florida, Texas, 
Mississippi şi Ungaria. Coordonatorul acestui parteneriat este Florida Law Related Education 

Association. 
 
Obiectivul principal al fazei curente a activităţilor noastre din cadrul acestui program este promovarea 
în sistemul educaţional românesc a “Proiectului Cetăţeanul”, o metodologie inovativă pentru predarea 
educaţiei civice în şcolile gimnaziale, care a fost elaborată în Statele Unite de Centre for Civic 
Education. In cazul României, metodologia a fost adaptată pentru clasa a şaptea (elevi de 13-14 ani) 
 
 Metoda este structurată în cadrul unui proces ce cuprinde şase paşi, 
bazată pe studiul unei problematici concrete de politică publică ce 
afectează comunitatea locală şi pe elaborarea unui portofoliu de către 
elevi. 
Activităţile au început în anul şcolar cu o etapă pilot în Judetul Timis, in 
anul şcolar 2002-2003, metoda a fost aplicată în peste 80 de şcoli din 
Bucureşti şi din Judeţele Iaşi şi Timiş. Au fost oferite cursuri de formare 
a profesorilor pentru a implementa metoda. Un important pas înainte 
către extinderea la nivel naţional al utilizării metodei proiectului 
Cetăţeanul l-a reprezentat semnarea în octombrie 2004 a Acordului între 
I.I.T. şi Ministerul Educaţiei. Cum era menţionat în acest document, 
Ministerul Educaţiei recunoaşte oficial Proiectul Cetăţeanul ca metodă 
compatibilă cu curicula pentru clasa a 7-a şi îl recomandă profesorilor de 
educaţie civică. 
 
De la sfârşitul anului 2004 IIT a iniţiat crearea unei reţele naţionale a 
coordonatorilor judeţeni. În 2005 au fost oferite cursuri de formare 
pentru 14 coordonatori care au oferit la rândul lor, sesiuni de formare 
pentru peste 200 de profesori, în judeţele lor, în 2005. În paralel, un nou 
grup de viitori coordonatori a fost selectat în 10 judeţe cărora li s-a oferit 
cursul îniţial de formare. Se aşteaptă ca 300 de clase din peste 20 de 
judeţe să folosească această metodo în anul şcolar 2005-2006. 
Monitorizarea şi coordonarea întregului proces sunt realizate printr-un 
site interactiv al Proiectului Cetăţeanul: www.intercultural.ro/citizen 
 
În luna februarie, clasele care au participat la proiectul Cetăţeanul au 
avut ocazia sa-si prezinte portofolile în cadrul unor simpozioane 
organizate la Timişoara, Bucureşti şi Iaşi. Ele au fost asistate de către 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, autorităti educaţionale şi massmedia.  
 
Un alt evenimen a fost organizat în Bucureşti în luna octombrie la 
Parlamentul României, unde cele mai bune trei clase din Bucureşti şi o 
clasă din Timişoara  şi-au prezentat proiectele în faţa Comitetutului 
Educaţional al Camerei Deputaţilor şi a unei delegaţii oficiale a Statelor 
Unite ale Americii. 
 
Pe lângă acţiunile de promovare a proiectului Cetăţeanul în România, 
activităţile programului CIVITAS au inclus în anul 2005 şi schimburi 
bilaterale cu partenerii noştrii din Ungaria şi Statele Unite şi partciparea 
Unui reprezentat al Institutului Intercultural la Congresul Mondial al 
Educaţiei pentru Democraţie care a vaut loc în Ammann în iunie precum 
şi la  o întâlnire regională care a avut loc în  Latvia.  

PASUL 1 – Identificarea 
problemelor legate de 
politicile publice la 
nivelul comunitatii 
locale 
PASUL 2 – Selectarea 
unei probleme pentru a fi 
studiată de către casa 
PASUL 3 – Cercetarea 
informaţiilor despre 
respective problemă din 
diferite surse  şi prin 
interacţiunea cu 
autorităţile publice 
locale. Identificarea 
soluţiilor care ar putea 
duce la rezolvarea 
problemei şi algerea 
uneia de către clasă 
PASUL 4 – Dezvoltarea 
unui portofoliu al clasei 
cu patru secţiuni: 
problema, soluţii 
alternative, soluţia clasei 
şi planul de acţiune 
pentru implementarea 
acestuia de către 
autorităţi 
PASUL 5 – prezentarea 
portofoliului în cadrul 
unui eveniment public 
PASUL 6 – reflecţii 
asupra experienţelor de 
învăţare. 
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 RO-ECD: Reţeaua Naţională Română ECD 
 
Ideea realizăii unei reţele naţionale a instituţiilor şi organizaţiilor care realizează proiecte şi activităţi 
legate de educaţia pentru o cetăţenie democratică a fost lansată de către Institutul Intercultural în 2002. 
Paşi importanţi în această direcţie au fost făcuţi în 2002 prin organizarea unui curs naţional de training 
privind Educaţia drepturilor Omului, în parteneriat cu Institutul Ştiintelor Educaţiei şi cu sprijinul 
Consiliului Europei, şi mai târziu, în 2003, prin activităţile Pactului de Stabilitate prin proiectul 
Training pentru Multiplicatorii ECD şi prin colaborarea cu Ministerul Educaţiei prin Programul 

Naţional de Educaţie pentru o Cetăţenie democratică. Dar cel mai important pas a fost făcut în 
Ianuarie 2004 în cadrul seminarului mai sus menţionat privind perspectiva interculturală a ECD. Cu 
această ocazie, unii dintre cei mai importanţi actori din acest domeniu, ONG-uri şi instituţii publice, 
şi-au exprimat sprijinul pentru o astfel de idee şi au confirmat faptul că Institutul Intercultural ar fi cea 
mai bine situată organizaţie care să iniţieze acest proiect având în vedere experienţa acumulată în 
numeroasele proiecte şi activităţi din acest domeniu la nivel naţional, legatura cu câteva din instituţiile 
internaţionale active în acest sector (Consiliul Europei, Pactul de Stabilitate pentru Europa de SE, 
CIVITAS,) relaţiile foarte bune cu unele dintre cele mai active ONG-uri din acest domeniu, cu câteva 
structuri guvernamentale şi cu specialişti care se ocupă cu ECD. 
 
Obiectivele Reţelei cuprind facilitarea comunicării dintre cei mai importanti actori în domeniul ECD şi  
oferrirea unui unui bun acces la informatiile relevante care sa implice activitatile ECD in educatia 
formala si non-formala. Modul considerat ca fiind cel mai eficient, pentru iniţierea acestei reţele, a 
presupus crearea unui site interactiv care să fie folosit în procurarea informatiilor despre proiecte, 
activităţi, evenimente, programe de finanţare şi documente importante de politici, pentru a impărtăşi 
experienţa şi a promova diferite iniţiative şi pentru comunicare şi cooperarea cu colegi care lucrează în 
acest domeniu. Site-ul a fost conceput şi creat de către IIT la www.intercultural.ro/roecd.  Se aşteaptă 
ca Reţeaua Natională Română de ECD va ajuta la evitarea duplicării initiaţivelor şi folosirea 
ineficientă a resurselor existente şi va oferi şanse mai bune pentru o acoperire mai largă a tuturor 
regiunilor din Romana cu activităţi legate de ECD şi o folosire mai buna a resurselor umane. 
Deşi nu a fost primită nici o finanţare specifică, pentru  reţea, funcţionarea acesteia a fost cu succes 
asigurată de IIT. Site-ul a fost utilizat în 2005 nu doar pentru diseminarea informaţiilor relevante dar şi 
pentru selecatarea participanţilor la diferite seminarii naţionale şi internaţionale, sesiuni d eformare şi 
conferinţe. 
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Tabăra Democraţiei – Băile Felix, august 2005 
 
În cadrul parteneriatului CIVITAS, IIT a organizat la Felix, pentru prima dată în România o 
“Tabără a Democraţiei” pentru elevii claselor de liceu din Romania si Ungaria. Tabăra 
Democraţiei este o iniţiativă a partenerilor Civitas Ungaria. Mai multe ediţii au fost organizate 
în apropiere de Budapesta la solicitarea partenerilor americani care organizează anual aceste 
Tabere ale Democraţiei în 3 state membre al acestui parteneriat (Florida, Texas şi Mississippi) 
cu invitarea oaspeţilor din Ungaria, Romania şi câteva ţări din America Centrală. În 2005, 
pentru prima dată, elevi români au participat la Tabăra Democraţiei din Budapesta şi Texas. 
  
Obiectivele Taberei Democraţiei au fost aducerea împreună a elevilor de liceu din Ungaria şi 
România interesaţi să înveţe mai multe noţiuni cheie în problematica democraţiei, în schimbul 
de experienţă cu alţi tineri şi în definirea căilor de promovare a valorilor de bază a 
democraţiei şi participarea activă a tinerilor în procesele democratice. O atenţie particulară a 
fost acordată problemelor de diversitate culturală şi discriminare. Elevii români implicaţi au 
fost membrii ai Consiliului Local Timişoara sau voluntari în activităţile IIT. Elevii maghiari 
au fost selectaţi de Civitas Ungaria. 
 

Un nou Consiliu Local al Tinerilor în Timişoara 
 
IIT a organizat în 2005, în partenriat cu Asociaţia Pro Democraţia şi cu ajutorul autorităţilor 
educaţionale locale, alegerile celui de-al doilea Consiliu Local al Tinerilor din Timişoara. 
Alegerile au avut loc în liceele din Timişoara, care trebuiau să delege reprezentanţii în 
Consiliul Local al Tinerilor.   
 
Noul consiliu ales a fost oficial inaugurat în întâlniri publice la care au participat: Primarul şi 
Deputatul Primăriei, ca şi membrii ai Consiliului Local, reprezentanţi ai autorităţilor 
educaţionale şi presa.    
 
După alegerea noului consiliu, o serie de întâlniri, cursuri de formare şi alte activităţi au fost 
stabilite cu sprijinul unui grup de studenţi universitari voluntari. Membrii consiliului a reuşit 
să organizeze deja în 2005, câteva activităţi pentru tineri ca public ţintă.  
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Depăşirea stereotipurilor de gen prin Educaţie. 
 
IIT a fost partener în proiecte Socrates care aveau ca scop promovarea 
oportunităţilor egale dintre femei şi bărbaţi prin focalizarea asupra depăşiririlor 
stereotipurilor de gen prin educaţie. Acest proiect a fost coordonat de o organizaţie 
italiană Forma&Azione şi a inclus parteneri din Franţa, Germania, Grecia, Spania şi 
Suedia. 
Proiectul a avut ca obiective: 

 Analizarea şi compararea diferitelor abordări educaţionale din cadrul ţărilor 
partenere despre transmiterea stereotipurilor de gen.  

 Cresterea atentiei la acţiunile stereotipiilor de gen în educaţie;  

 Dezvoltarea, experimentarea şi diseminarea unor metode psiho-pedagogice 
inovatoare şi tehnici care ajută toţi actorii din cadrul educaţiei ( învăţători, 
educatori, părinţi) să contribuie la depăşirea stereotipurilor de gen din educaţie. 

 
Pentru atingerea scopului, partenerii au:  

 Participat la un seminar în cadrul căruia se analiza lucrul desfăşurat în ţările 
partenere, studierea cazurilor relevante, investigarea cauzelor interioare a 
stereotipurilor de gen şi definirea activităţilor psiho-pedagogice capabile să le  
depăşească;  

 Elaborat şi testat module de formare inovative pentru părinţii şi profesorii din 
şcolile ţărilor de care aparţin. În România, au fost implicate 2 şcoli: nr. 22 şi 7 din 
Timişoara. 

 Diseminat rezultatele proiectului, printr-un web-site, o publicaţie şi o conferinţă 
de diseminare.  
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Sprijin pentru Comunităţile de Romi 
 
Acest topic este constant în activităţile noastre din 1996. În 2005 un important proiect care a rezultat 
într-un sediu numit Centrul Tinerilor Romi în Timişoara, a fost finalizat şi 2 noi proiecte au fost 
iniţiate. 
 
Centrul Tinerilor Romi din Timişoara  
 
De câţiva ani IIT a sprijinit un grup de tineri romi din Timişoara, majoritatea studenţi la universitate 
sau recent absolventi, care au pus bazele unei asociaţii a tinerilor romi, numita PARUDIMOS ( care 
inseamnă “schimbare” în limba romani). Asociaţia a fost implicată în mai multe proiecte ale IIT şi a 
fost asistată în dezvoltarea capacităţii sale prin cursuri de formare şi asistenţă în dezvoltarea propriilor 
lor proiecte. În 2004 IIT a devenit partener într-un proiect Socrates- Grundtvig, finanţat de Comisia 
Europeană, iniţiat şi coordonat de Centrul pentru o Educaţie Deschisă din Bulgaria. Obiectivul acestui 
proiect a fost dezvoltarea unor activităţi de formare şi educare pentru tinerii parinţi romi, folosind 
teatrul ca o unealtă educaţională şi pentru fondarea unui centru pentru romi care să continue aceste 
activităţi după terminarea proiectului.  
În acet context, s-a semnat un parteneriat între IIT , Asociaţia Parudimos, Direcţia de Muncă şi 
Solidaritate Socială a judeţului Timiş şi Centrul Tinerilor Romi pentru prima data în Timişoara.  
Centrul a fost inaugurat cu succes în decembrie 2004 şi şi-a început activităţile în 2005. 
 
După o serie de activităţi de formare, un grup de tineri romi voluntari şi-au stabilit şi au lucrat în 2 
direcţii principale: 

- Folosirea teatrului ca bază culturală şi educaţională pentru tinerii romi, 
- Acordarea de informaţii şi suport membrilor comunităţilor de romi pentru imbunătăţirea 

accesului la serviciile publice şi a relaţiilor cu autorităţile publice. 
 
Pe lângă angajaţii IIT, tinerii romi au fost ajutaţi şi de 3 voluntari din Franţa care au avut un rol 
important în obţinerea succesului prin folosirera acestor unelte de lucru. 
 
Un grup de tineri romi, care locuiesc în vecinătatea localităţilor dezavantajate din Timişoara au format 
o trupă de teatru care prezenta propriile lor performanţe şi care s-au prezentat în repetate rânduri 
membrilor comunităţilor locale din vecinătate, altor tineri şi membrilor Asociaţiei Parudimos şi altor 
membri din comunităţile rome din Timişoara. Acest grup a fost de asemenea, susţinut de IIT ca să 
prezinte performanţa lor în Franţa, într-o serie de evenimente culturale dedicate comunităţilor de romi, 
unde ei au fost invitaţi de o organizaţie parteneră. Un membru al Parudimos a arătat un interes special 
dezvoltării profesionale în animaţie culturală urmată de formare în Franţa şi pentru care avem mari 
speranţe că poate să asigure continuarea pe această linie a activităţilor educaţionale dezvoltate la 
Centrul Tinerilor Romi. 
 
Un grup de membrii ai Parudimos au început o serie de activităţi care au ca ţintă 2 vecinătăţi rome din 
Timişoara. Prima etapă a fost estimarea situaţiei actuale şi identificarea principalelor probleme cu care 
se confruntă comunitatea locală. În etapa a 2-a tinerii romi au încercat să identifice soluţii la cazuri 
concrete şi, pe baza acestor experienţe au propus autorităţilor locale, Poliţiei şi autorităţilor 
educaţionale câteva măsuri concrete de facilizare a populaţiei rome la serviciile publice din aceste 
comunităţi dezavantajate. Mai multe înţelegeri de parteneriat au fost semnate în acest sens şi o serie de 
întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice au fost organizate. 
 
Tinerii romi implicaţi în activităţile Centrului au avut şansa să schimbe experienţă şi să comunice cu 
alte organizaţii rome şi alte organizaţii care susţin comunităţile de romi pe parcursul a 2 vizite de 
studiu, una în Bulgaria şi una în nordul Italiei, organizată din fondurile programului Grundtvig al 
Comisiei Europene. O evaluare a activităţilor Centrului a fost iniţiată la sfârşitul anului 2005 şi care va 
conduce la elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune care să asigure sustenabilitatea acestei 
iniţiative.  
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Euroşcoala Dromesqere  

 
Nevoia de formare şi informare a profesorilor care lucrează cu copiii romi în educaţie 
interculturală, istorie şi cultură romă, a fost deja identificată de IIT încă din anii precedenţi. 
În 2005 un nou proiect Socrates- Comenius a fost iniţiat pentru rezolvarea acestei probleme. 
Acest proiect este coordonat de autorităţi educaţionale din Murcia/ Spania şi va fi 
implementată până în 2007 în parteneriat cu IIT, cu Asociaţia Naţională “Presencia Gitana” 
din Madrid, împreună cu o şcoală franceză şi cu o asociaţie de profesori care lucrează cu 
Roma şi Călătorii din Franţa. 
Cele mai aşteptate rezultate al acestui proiect sunt reprezentate în o serie de module de 
formare on-line pe teme de educaţie interculturală, istorie romă şi cultură. 
Elaborarea lor a început în 2005, împreună cu un web-site care conţine informaţii utile pentru 
profesorii care lucrează cu copiii romi www.dromesqere.org. În 2006 şi 2007 se estimează că 
aproape 300 de profesori români vor urma aceste cursuri de formare on-line elaborate în 
cadrul acestui proiect.  
 

 

Prezenţa Romilor în Muzica Europeană 

 
IIT este partener în primul proiect privind romii din programul cultural al Comisiei Europene 
numit Cultura 2000. Acest proiect numil “Prezenţa Romilor Muzica Europeană” va elabora o 
bază de date multimedia care va ilustra cu analize de text, poze, documente istorice dar şi 
înregistrări audio şi video, diversele feluri în care romii contribuie la îmbogăţirea muzicii 
europene. Două seminarii au fost organizate în acest topic în Timişoara şi Bucureşti şi au 
implicat muzicologi cercetători, antropologi ca şi experţi romi.Proiectul va fi finalizat în 2007.   
 
 
Reţele internaţionale.  

 
IIT a continuat cooperarea cu Consiliul Europei în cadrul proiectului “Educaţia copiilor romi 
în Europa” prin contribuţia la elaborarea unui cadru de lucru pentru Educaţia Romilor care va 
fi propusă de către Consiliul Europei statelor membre şi prin elaborarea unui Ghid European 
pentru Mediatorii din şcolile de comunităţile de romi. 
 
Ca o continuare a parteneriatului cu Centre de Recherches Tsiganes (CRT) din Universitatea 
Paris V from Paris V, I.I.T. a preluat iniţiativa CRT pentru a crea o Reţea Europeană 

Educaţională Romă - EURRENET. Bazele de date a cursurilor de formare, organizaţiilor şi 
proiectelor, elaborate de CRT au fost transferate pe serverul IIT şi accesibilă pe un nou web 
site, găzduit temporar pe adresa www.intercultural.ro/eurrenet. O propunere pentru Reţeaua 
Comennius pentru EURRENET a fost elaborată în parteneriat cu instituţiile din 12 ţări 
europene, daca aplicaţia va avea succes, proiectul va începe în 2006. 
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Combaterea discriminării şi promovarea relaţiilor 
armonioase interetnice şi interculturale în România. 

    
IIT a continuat să sprijine Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) prin 
promovarea informaţiei despre existenţa ei şi a legislaţiei antidiscriminatoare printre tineri, 
acordând o atenţie specială discriminării împotriva comunităţilor rome. Un număr de studenţi 
universitari interesaţi în aceste subiecte au fost încurajaţi şi sprijiniţi să elaboreze prorpiile 
dizertaţii despre discriminare şi problematica relaţiilor interculturale. De asemenea, mai multe 
activităţi locale, având ca public ţintă tineri şi studenţi universitari, profesori şi jurnalişti au 
fost organizate în 2005. I.I.T. a fost implicată în elaborarea unui acord de parteneriat cu 
CNCD, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, un grup de organizaţii naţionale rome şi Biroul 
pentru Democraţie şi Drepturile Omului al OSCE, având ca obiectiv dezvoltarea şi 
implementarea unui plan naţional de combatere a discriminării copiilor romi în şcoli. 
 
O nouă linie de lucru în această direcţie a fost, de asemenea, iniţiată în 2005, prin participarea 
IIT ca partener în proiectul RURAL-IN, o reţea europeană care promovează integrarea 
imigranţilor, mai ales în zonele rurale. În acest sens, IIT a organizat, cu suportul Biroului 
Consiliului Europei din Bucureşti, un seminar cu acest topic care a adunat reprezentanţi ai 
unor instituţii importante şi organizaţii neguvernamentale active în acest subiect din România. 
Activităţile pe acest subiect vor continua şi în 2006. Un web site special, unicul din România, 
care oferă informaţii complete de la specialiştii în domeniu, a fost elaborat şi este accesibil la 
www.intercultural.ro/migrant.  
 
 

Strategia Culturală a judeţului Timiş. 
 
In 2002, cu suportul programului de Politici Publice pentru Cultură iniţiat de Fundaţia 
culturală Euroepană şi Asociaţia Ecumest, IIT a coordonat un proiect, în parteneriat cu 
Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Timişoara, care a condus la elaborarea unei 
Strategii Culturale a judeţului Timiş pentru 2003-2005.  Elaborarea strategiei s-a bazat pe un 
studiu sociologic preliminar condus de organizaţia noastră în cooperare cu Facultatea de 
Sociologie a Universităţii de Vest Timişoara şi a unei vast proces de consultaţii implicând 
diverţi actori culturali, din instituţii publice cultural tradiţionale, Ong-uri, artişti şi 
reprezentanţi media.  
 
In 2005 evaluarea impactului strategiei culturale din Timiş a fost iniţiată şi rezultatele ca şi o 
strategie culturală nouă, va fi gata in Aprilie 2006.  
 
IIT a continuat diseminarea apropierii participative  folosite în elaborarea Strategiei Culturale 
a judeţului Timiş şi în alte regiuni din România. Urmând  diseminarea activităţilor din trecut, 
au fost făcute pregătiri pentru asistarea autorităţilor locale şi societăţii civile din Iaşi pentru 
iniţierea în 2006 a unui proces similar în acest centru cultural strategic al României. 

 



Institutul Intercultural Timişoara Institutul Intercultural Timişoara Institutul Intercultural Timişoara Institutul Intercultural Timişoara –––– raportul anual 2005 raportul anual 2005 raportul anual 2005 raportul anual 2005    

14 

Alte activităţi 
 
2005 – Anul European al Cetăţeniei prin Educaţie. 
 
IIT a fost în 2005 implicat activ în promovarea iniţiativelor Consiliului Europei în declararea 
anului 2005 ca An European al Cetăţeniei prin Educaţie. IIT a fost reprezentat în cadrul 
Comitetului Naţional al Ministerului Educaţiei în acest scop, şi a contribuit la reprezentarea 
AECE în rîndul studenţilor, profesorilor şi formatorilor. Acest lucru a fost realizat prin mai 
multe direcţii: cu ajutorul activităţilor de la Centrul de Documentare al IIT, prin seminarii şi 
traininguri, prin programe radio şi activităţi de tineret, cum ar fi Saptămâna Internaţională a 
Studenţilor din Timişoara (ISWINT ‘05). 

 
Un clic pentru România. 
 
Un mic, dar foarte vizibil proiect, a fost implementat de IIT în cooperare cu Centrul 
Intercultural “George Şerban” în Martie, Aprilie şi Mai 2005, în perioada când Parlamentul 
European dezbătea şi adopta (în final) raportul despre acceptarea integrării în Uniunea 
Europeană a României şi Bulgariei. Proiectul a constat în o campanie on-line de definire a 
unui mesaj în fiecare zi şi trimis pe e-mail membrilor Parlamentului European, încurajându-i 
să ofere un vot pozitiv pentru acceptarea României în calitate de membru. Proiectul a fost 
foarte bine mediatizat la nivel local şi naţional, iar site-ul dezvoltat pentru acest scop 
(www.clickromania.ro) a atras un număr uriaş de vizitatori timp de doar câteva săptămâni. 
 
 
 

Consiliul Director şi Adunarea generală 
 
O decizie importantă a fost luată de Adunarea Generală a IIT, după 
întrunirea Consiliului Director: Dl. Jacques Chevalier a devenit primul 
Membru Onorific al IIT. Dl. Chevalier a fost susţinător al IIT de cînd a 
lucrat la Consiliul Europei în anii 1990. El a avut o contribuţie cheie la 
elaborarea şi implementarea mai multor proiecte importante ale 
organizaţiei, ca expert în pedagogie interculturală şi ca pegagog expert al 
echipei noastre din 1998. Pentru mai mulţi ani Dl. Chevalier a fost vice-
preşedinte al Consiliului de conducere IIT. 
 
 


