Descrierea programului

Metodologia „Proiect: Cetățeanul” a fost concepută de organizația americană Center for Civic Education
și a fost promovată în numeroase țări din lume prin rețeaua internațională CIVITAS.
Începând din 2004, Institutul Intercultural Timișoara a adaptat metoda la contextul din România și a
sprijinit profesorii de educație civică să aplice această metodă la clasele a VII-a, în baza unui protocol
semnat cu Ministerul Educației. În perioada 2004-2012 programul s-a derulat cu succes în mai multe
județe din țară, mai ales o dată cu acreditarea cursului de formare pentru profesori, realizată în
parteneriat cu Casele Corpului Didactic din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Bihor, Sălaj, Satu-Mare,
Cluj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Suceava, Brașov, Vaslui, Neamț,
Galați, Constanța și în București.
În anul 2016, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, a fost realizat un studiu de impact al
programului care a confirmat că metoda „Proiect: Cetățeanul” continuă să fie implementată în câteva
județe, dar și că nu se mai implementează în unele dintre județele unde fusese derulat cu succes. De
asemenea, studiul a adus în lumină nevoia de revizuire a metodologiei și de susținere a profesorilor prin
manuale, ghiduri și o platformă online, precum și nevoia unei abordări de jos în sus în procesul de
susținere a actorilor relevanți pentru utilizarea metodei pe scară largă în România.
Din anul 2017 programul continuă, cu Romanian-American Foundation ca partener strategic pe termen
lung, având ca obiective principale familiarizarea tuturor profesorilor care predau educație civică la
clasele a VII-a cu metoda „Proiect: Cetățeanul”, varianta revizuită, oferirea de cursuri de formare de tip
față-în-față și online, precum și crearea unei rețele naționale și a unor grupuri locale de suport pentru ca
profesorii care au urmat cursurile oferite de Institutul Intercultural Timișoara să poată aplica metoda în
fiecare an școlar, cu toate clasele a VII-a.
În perioada 2017-2019 au avut loc cursuri de formare și activități de sprijin pentru profesori din
următoarele județe Arad, Constanța, Cluj, Iași, Ilfov, Timiș și din municipiul București. Profesori din alte
județe au participat la un curs de formare online.

În anul școlar 2019-2020 sunt planificate cursuri de formare și activități de sprijin pentru profesori din
următoarele județe: Arad, Caraș-Severin, Galați, Hunedoara, Ilfov, Sălaj, Suceava, Timiș și din municipiul
București. De asemenea vor avea loc activități de sprijin pentru profesorii din Constanța, Cluj și Iași.
Profesorii din alte județe pot participa la cursuri de formare online.
În următorii ani programul își propune să se extindă treptat, astfel încât să ajungă să aibă acoperire
națională, să continue să fie susținut de Ministerul Educației, și de Inspectoratele Școlare Județene și al
Municipiului București, precum și de cât mai multe școli și să fie implementat în mod regulat la clasă de
profesorii care predau educație civică (educație pentru cetățenie democratică).
Începând cu anul școlar 2019-2020 intră în vigoare noua programă școlară pentru disciplina Educație
socială la clasa a VII-a, Educație pentru cetățenie democratică. În această nouă programă, „Proiect:
Cetățeanul” este recomandat ca exemplu de bună practică atât la capitolul de Sugestii metodologice, cât
și la capitolul de Competențe specifice și exemple de activități de învățare.
Metoda „Proiect: Cetățeanul” aplică principiile și instrumentele Cadrului de referință al competențelor
pentru cultură democratică, dezvoltat de Consiliul Europei. Acest Cadru de referință a fost adoptat ca
reper pentru politicile educaționale de Conferința Permanentă a Miniștrilor Educației din cadrul Consiliului
Europei (2016), este inclus în Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind valorile comune,
educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării (2018) și se regăsește în curriculumul de educație
socială pentru gimnaziu. Mai multe detalii puteți afla aici: https://ccd.intercultural.ro/.
Profesorii, directorii de școli și alte persoane interesate de această metodă sunt invitate să consulte
platforma: www.cetateanul.intercultural.ro.

