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CIVISMUL, opţional?
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Proiectul „Civismul, opţional?”
Propunerea actuală reprezintă o extindere a proiectului „Civismul, opțional?” desfășurat de
Asociație în regim pro bono publico în perioada februarie-martie 2012 în trei licee din București:
Gheorghe Lazăr, Iulia Hasdeu și Școala Centrală (în total 120 de elevi participanți). Inițierea acestui
proiect a fost determinată de identificarea a două probleme privind educația civică din România:
insuficiența culturii politice in rândul elevilor de liceu și inexistența educației civice ca materie de
studiu pentru clasele IX-XII.
Proiectul constă într-un modul format din conferințe și dezbateri pe teme de educație civică
realizate de membrii Asociației pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică și invitații
lor în cadrul Facultății de Istorie în perioada săptămânii 1-5 aprilie 2013. Beneficiarii vor fi elevii
de liceu din Municipiul București care doresc să participe la dezbaterile din cadrul acestui proiect.
Proiectul este organizat de Asociația pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu Facultatea de Istorie din cadrul
Universității București.
Proiectul „Civismul, opțional?” este un efort colectiv, desfășurat pentru a întări respectul
noilor generații, aflate acum pe băncile liceelor românești, față de valorile democratice. Acest
obiectiv se va realiza prin oferirea unei șanse pentru aprofundarea principiilor pe care se clădește
democrația oriunde în lume și a termenilor utilizați în cadrul discursului democratic.
1) TITLUL PROIECTULUI: Civismul, opţional?
2) TIPUL PROIECTULUI: Conferințe și dezbateri organizate de Asociația pentru Promovarea
Culturii și Responsabilizare Civică și invitații lor în cadrul Facultății de Istorie, Universitatea
București
3) PUBLIC ȚINTĂ: Elevii claselor IX-XII din Municipiul București
4) COMPETENȚE: După absolvirea modulului, elevii vor dobândi competențe precum:
- Dezvoltarea competențelor de comunicare;
- Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi
în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;
- Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor
grupuri;
- Practicarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
- Participarea la luarea deciziilor şi implicarea în activitățile comunităţii.
4) DURATA MODULULUI: 3 zile, 6 ore/ zi
5) PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 3-5 aprilie 2013
6) LECTORI: Membrii Asociației pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică,
personalități din lumea academică și din mediul educațional, profesori de liceu din București
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7) TEME DE DEZBATERE: democrație, statul de drept, instituțiile statului român, legile statului
român, societatea civilă, drepturile omului, economia de piață, evoluții sociale postcomuniste,
moștenirea comunismului, România și Uniunea Europeană, comunitatea locală și națională,
sistemul educațional românesc.
8) DESFĂȘURARE:
Pe durata lunilor februarie-martie, elevii care doresc să participe la proiect își vor anunța intenția pe
adresa de e-mail a asociației contact@apcrc.ro până pe 22 martie. Din ei vor fi selectați
participanții. În cadrul săptămânii dedicate activităților extracurriculare în cadrul Facultății de
Istorie vor avea loc trei întâlniri, în trei zile consecutive (3-5 aprilie 2013), în care elevii vor audia
conferințele personalităților invitate de Asociație și vor participa la dezbaterile Asociației. Profesorii
coordonatori ai elevilor selectați vor fi invitați să țină conferințe pe teme de educație civică în cadrul
proiectului.
9) CALENDAR:
februarie 2013: inițierea procesului de selecție prin anunțarea lui în cadrul rețelei ISMB
martie 2013: selecția participanților și invitarea profesorilor coordonatori
3 aprilie 2013: deschiderea lucrărilor; conferințe ale invitaților Asociației
4 aprilie 2013: dezbaterile membrilor Asociației
5 aprilie 2013: conferințele profesorilor coordonatori
aprilie 2013: primirea diplomelor de participare

