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 Seminarul ”SemiFit on Citizenship Education” s-a desfășurat în perioada 29 Aprilie – 5 

Mai 2019 la Werftpfuhl, Germania, găzduit de Centrul Educațional ”Kurt Löwenstein. 

 La seminar au participat 23 de formatori din Austria, Elveția, Bulgaria, Estonia, 

Germania, Grecia, Portugalia, România, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, St. Maartens 

(teritoriu autonom al Regatului Țărilor de Jos). Romania a fost reprezentată de Institutul 

Intercultural Timișoara prin doamnele Oana Bajka, membru al ”Dare Network” și Roxana 

Oancă, Asociația Cercetasii României, filiala Bârlad, prin doamna Francisca Purice. 

 Din partea Casei Corpului Didactic București a participat doamna profesor metodist 

Roxana Diaconu. 

Organizatorii seminarului au fost DARE.network, o organizație de tineret, care are ca 

scop promovarea educației pentru democrație și drepturile omului în Europa și care are în 

momentul de față cuprinde 44 de organizații membre din 24 de țări europene.  

Co-organizatori au fost: Centrul Educațional ”Kurt Löwenstein , Germania, Learning Designers, 

Centro per la Cooperazione Internazionale și AdB Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten. 

 Scopul seminarului a fost acela de a crea un spațiu de dialog profesorilor și formatorilor 

paticipanți cu posibilitatea de a împărtăși experiențele lor în domeniul Educației pentru 

Democrație și Drepturile Omului, cu accent pe calitate și competențele formatorilor. Schimbul de 

bune practici, metode, concepte și proiecte vine în sprijinul profesorilor și în mod indirect al 

beneficiarilor educației, copii sau adulți, în domeniul Educației pentru Cetățenie Europeană.  

 Seminarul a inclus o paletă generoasă de subiecte, susținute în cadrul panelurilor, de Tim 

Scholz, directorul Centrului Educațional ”Kurt Löwenstein, pe tema dimensiunii politice a 

lucrului cu tinerii,  Daniela Kolarova, Bulgaria, a adus în atenția participanților modalitățile de 

rezolvare a conflictelor și respectarea drepturilor omului. O temă interesantă a fost cea a  

”discriminării cordiale”, susținută de Temenuga Hristova, Bulgaria. Profesor metodist Roxana 

Diaconu a abordat tema comunicării interculturale, a interacțiunii dintre persoane aparținând 



unor culturi diferite, migrația umană, temă care a stârnit intervenții ale participanților, care au 

dorit să-ți împărtășească propriile experiențe în urma interacțiunii interculturale a fiecăruia. 

  

 

S-au desfășurat workshop-uri interesante: Participatory Budgeting for Youth, susținut de 

unul dintre reprezentanții din Grecia, Rebecca Welge, Elveția, a prezentat  modelul European de 

referință al competențelor pentru o educație democratică.  Fiecare dintre formatorii participanți a 

avut intervenții, s-au desfășurat exerciții de energizare, de incluziune socială, care au atins scopul 

organizatorilor seminarului. De mare interes a fost atelierul dedicat platformei on-line 

Competendo (http://competendo.net/), care oferă profesorilor instrumente pentru desfășurarea 

orelor de educație civica, educație socială, dar și abordarea cross-curriculară în cadrul altor 

discipline. A fi cetățean activ într-o democrație, se învață continuu, nu doar la una-două 

discipline din planul-cadru.  

În ultima zi a seminarului fiecare participant și-a prezentat instituția/organizația pe care o 

reprezintă, s-au schimbat adrese de e-mail, s-au prefigurat noi proiecte, noi resurse pentru 

participanți și formabilii lor. 

 



 

 


