
Școala pentru Democrație 

Sumar proiect 
Direcție: Consolidarea societății civile, educația și implicarea civică 
Aria de implementare: Naţional. Proiectele vor fi implementate în mai multe localităţi,         
în funcţie de ideile selectate 
Data de inceput: imediat după alocarea banilor 
Durata: mai - decembrie 2017 
Suma finanțată de Fond: 13.000 RON 
Buget total proiect: 73.000 RON 
Responsabil proiect: Septimius Pârvu 
Organizatie: Expert Forum, ONG 
 
Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat             
cu acordul acestuia. 

Descrierea ideii inițiale 
Expert Forum organizează începând din 2012 programul Școala pentru Democrație          
(http://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie), care își propune să creeze un mediu inovator de          
învățare pentru profesorii care doresc să descopere instrumente alternative și eficiente de            
educare și implicare activă a tinerilor. Întrucât considerăm că profesorii sunt un grup esențial              
pentru dezvoltarea de cunoștințe și abilități legate de cetățenia activă, am început să lucrăm că               
aceștia din anul 2015. Logica proiectului este de a organiza un seminar de șase zile în care                 
aducem experți în educație nonformală, concepte esențiale legate de democrație și stat de drept              
și îi învățăm pe profesori cum să scrie și să implementeze un proiect civic. Ulterior, îi susținem                 
financiar și cu alte tipuri de resurse să implementeze acele activități în localitățile de unde               
provin, cu implicarea comunității și a autorităților locale (primari, consilieri etc.) Scopul proiectului             
este de a dezvolta aptitudini pentru o comunitate de profesori pentru a utiliza metode de               
învăţare non-formale în cadrul cursurilor şi de a le dezvolta capacitatea de a organiza activităţi               
civice în comunităţile de unde provin.  
 
Obiectivele proiectului sunt:  
1) Dezvoltarea de abilităţi de predare non-formală a unor concepte cheie legate de democraţie              
pentru un grup de 25 de profesori  
2) Dezvoltarea de abilități de implicare civică pentru 200 de membri din cinci comunităţi prin               
diseminarea de către participanţii la seminar a informaţiilor dobândite.  
 
 

 



Principalele activități sunt:  
1. Selectarea unui număr de 25 de profesori din țară  
2. Organizarea unui seminar cu o durată de 6 zile (cel mai probabil în august). Seminarul va fi                  
împărțit în 3 componente: metode non-formale, concepte-cheie și scriere și implementare de            
proiect. Dintre temele propuse pentru agenda Şcolii sunt: profesorul ca lider, educaţie            
non-formală, principiile democratice, participare publică și transparență decizională, combaterea         
extremismului și populismului și scriere de proiecte. Seminarul include sesiuni de schimb de             
experiență care permit participanților să povestească despre metode, experiențe, instrumente          
de succes pe care le-au folosit. Ultima sesiune este dedicată planificării unor activități civice              
care să pună în practică noțiunile acumulate în timpul sesiunii de lucru. Fiecare dintre              
participanţi va formula un plan de acțiune, dintre care vom alege cel puțin cinci idei, a căror                 
implementare o vom sprijini. Activitățile trebuie să reproducă în practică, la nivel local o              
activitate cu profil civic, care să implice autoritățile locale sau care să genereze competențe              
civice pentru elevi, prin utilizarea de metode de lucru interactive. La seminar vor participa              
experții EFOR, precum și parteneri și lideri cum ar fi magistrați, regizori, ONGiști, jurnaliști etc.  
3. Implementarea unui număr de min. 5 proiecte civice locale (în 2015 am implementat 10               
proiecte locale, detalii aici: http://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/istoric/editia-2015/)  
 
Principalele riscuri de care ne putem lovi sunt:  
1) Identificarea participanților – pentru a preîntâmpina probleme legate de identificarea          
participanților, vom trimite invitații către toate școlile și inspectoratele din România, dar și către              
rețelele de profesori cu care lucrăm deja  
2) Colaborarea cu autoritățile locale – pentru a ne asigura că vom avea cel puțin o               
persoană implicată, vom contacta din timp consilieri locali, primar, viceprimar etc. din localitățile             
selectate 
3) Asigurarea implicării profesorilor pe termen lung– Pentru implementarea proiectelor, ne          
vom deplasa pentru a susține desfășurarea de activități locale de diseminare și vom susține              
consolidarea unei rețea de profesori care să comunice și după finalizarea activităților.  

Echipa de proiect 
Proiectul va fi coordonat de către un manager de proiect. Echipa de proiect mai include un                
asistent de proiect şi un responsabil financiar. Managerul de proiect va gestiona proiectul, se va               
ocupa de relația cu scolile și candidaţii, va gestiona procesul de elaborare a curriculei pentru               
Scoală și se va ocupa de organizarea activităților de diseminare. Asistentul de proiect va              
gestiona aspectele administrative și va colabora cu managerul de proiect în organizarea Scolii,             
asigurarea relației cu profesorii, contractarea serviciilor pentru implementarea proiectului,         
comunicare, relația cu presa etc. Responsabilul financiar va gestiona aspectele financiare ale            
proiectului (deconturi, plăţi etc.). Pe lângă echipa de proiect menționată anterior, vom mai lucra              
cu experți pe domeniile pe care le vom include în agenda Şcolii pentru Democrație.  
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Activități proiect 
Perioada de implementare este mai - decembrie 2017. Proiectul implică trei mari activități:             
organizarea unui call pentru profesori, organizarea Şcolii pentru Democraţie şi a activităților            
civice de diseminare.  
1) Call-ul pentru profesori va fi lansat în luna mai prin intermediul paginii web              
http://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie. Profesorii vor trimite un CV si un eseu în care să            
descrie schimbările pe care vor să le produca la ei în comunitate. Vor fi selectați 25 de                 
participanți din toata țara. Selecția va fi realizată de către echipa de proiect în luna iulie                
(estimativ), iar rezultatele anunțate pe site cel tarziu la începutul lunii august.  
2) Organizarea unui seminar cu o durata de șase zile - estimativ la finalul lunii august, inceputul                 
lunii septembrie Scopul seminarului este de a dezvolta profesorilor abilitati de a preda             
nonformal aspecte care tin de democratie si de predarea cursurilor de educatie civica potrivit              
necesităților reale de implicare civica. Seminarul va fi împărțit în 3 componente: metode             
non-formale, concepte cheie și scriere și implementare de proiect. Dintre temele propuse pentru             
agenda Scolii sunt: profesorul ca lider, educatie non-formală, principiile democratice, participare           
publică și transparență decizională, combaterea extremismului și populismului și scriere de           
proiecte. Seminarul include sesiuni de schimb de experiență care permit participanților să            
povestească despre metode, experiențe, instrumente de succes pe care le-au folosit. Ultima            
sesiune este dedicată planificării unor activități civice care să pună în practică noțiunile             
acumulate în timpul sesiunii de lucru. La seminar vor participa experții EFOR, precum și              
parteneri și lideri cum ar fi magistrați, regizori, ONGiști, jurnaliști etc. Exemple de sesiuni de vor fi                 
introduse în seminar se pot găsi aici:       
http://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/istoric/editia-2015/ si  
http://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/istoric/editia-2014/  
Fiecare dintre participanți va formula un plan de acțiune, dintre care vom alege cel puțin cinci                
idei, a căror implementare o vom sprijini cu expertiză, resurse financiare și deplasare în              
respectivele comunități (de regulă alegem orașe mai mici sau localități din mediul rural).             
Activitățile trebuie să reproducă în practică, la nivel local o activitate cu profil civic, care să                
implice autoritățile locale sau care să genereze competențe civice pentru elevi, prin utilizarea de              
metode de lucru interactive.  
3) Implementarea unui număr de minim 5 proiecte civice locale - lunile septembrie - noiembrie               
Acţiunile civice trebuie să reproducă sesiuni de cadrul Scolii si să implice instrumente de              
participare şi consultare publică, de transparentizare a administraţiei locale, de deschidere de            
legături cu aleșii locali, de informare pentru elevi, profesori sau părinţi. Acţiunile pot fi scurte, de                
regula 1-2 zile, dar susţinem şi activităţi care se desfăşoară pe o perioadă mai lungă. Acestea                
trebuie să implice câat mai mulţi factori relevanţi din comunitate şi trebuie să apropie elevii de                
autorităţile locale şi să îi ajute să înţeleagă care sunt drepturile şi obligațiile lor si cum îşi pot                  
cere drepturile mai bine. Susţinem organizare de dezbateri publice, vizite la primării, proiecii de              
film si dezbateri, cereri pe baza Legii 544/2001 etc. Exemple de astfel de activităţi pot fi găsite                 
aici: http://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/istoric/editia-2015/  
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Grup țintă 
25 de profesori, cu predilecție de istorie și educație civică (gimnaziu si liceu), din toată țara                
pregătiți pentru a preda educație civică și cetățenie activă într-un mod nonformal și aplicat; peste               
200 de elevi, părinți si profesori implicați în activităţi civice locale; autoritățile locale (primari,              
consilieri locali etc.) din minim 5 localități unde se vor desfășura activitățile de diseminare; alți               
profesori din şcolile în care se vor implementa activităţile civice.  

Obiective proiect 
1) Dezvoltarea de abilităţi de predare non-formală a unor concepte-cheie legate de democraţie             
pentru un grup de 25 de profesori  
2) Dezvoltarea de abilități de implicare civică pentru 200 de membri din cinci comunităţi prin               
diseminarea de către participanţii la seminar a informaţiilor dobândite. 
  

Colaborări cu alte organizaţii 
Colaborăm pentru implementarea acestui proiect cu British Council Romania, care are expertiză            
în domeniul cetăţeniei active. Însă, în funcţie de agendă - care va fi realizată în lunile iunie-iulie                 
este posibil să cooptăm şi alţi parteneri cu expertiză în domeniile pe care le includem în                
curriculum, cum ar fi utilizarea de date deschise în procesul educaţional.  

Alte resurse necesare (voluntari) 
Ajutor pentru diseminarea informaţiei legată de Şcoală; susţinere cu implementarea acţiunilor           
civice din local (putem stabili nevoile exacte doar după selectarea proiectelor)  

Buget total proiect 
73.000 RON 

Detaliere cheltuieli 

Suma totală 
13.000 RON 
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Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de 2 luni) 
Durata de implementare este de 8 luni. Sumele de mai jos completează finanţarea obținută deja               
de Expert Forum, care în acest moment este insuficientă. Prin adăugarea acestor sume la              
finanţarea deja existentă proiectul ar putea fi implementat în condiţii optime. 

Cheltuieli administrative (sediu, transport, logistica, utilitati) 
714 RON - chirie, utilitati * 1 lună 

Cheltuieli de personal 
3906 RON - contract de muncă/ cost total angajat: 670 RON * 2 luni pentru manager de proiect;                  
786 RON * 2 luni pentru asistent de proiect; 500 RON * 2 luni pentru responsabil financiar  
 

Costuri cu materiale promoţionale şi birotică 
Materiale didactice pentru desfăşurarea Şcolii pentru Democraţie - 490 RON  

Costuri dezvoltare IT 
Nu este cazul 

Alte costuri 
Transport participanţi Şcoala pentru Democraţie - 500 RON; Transport activităţi diseminare           
pentru echipa de proiect - 500 RON; Cazare activităţi diseminare pentru echipa de proiect - 890                
RON (5 nopţi/5 deplasări * 178 RONi * 1 persoana); 5000 RON - servicii pentru organizarea                
Şcolii pentru Democrație (masa, cazare, coffee break* 25 de persoane); implementare proiecte            
locale - 100 RON (5 * 200 RON) 
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