
 

  

 

 

 
Societate civilă: tendinţe în lucrul alături de copii şi tineri  

 
Bucureşti, 14 – 15 Octombrie 2013  

 
 

 
Luni, 14 Octombrie 2013 

 
09.00 – 09.30 

 
Înregistrare 
 

 

Trendinţe şi inovaţie în lucrul alături de copii şi tineri  
 
 
09.30 – 11.00 

 

Deschiderea conferintei - Ionuţ Sibian, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
 

Sesiune plenară 
Facilitator: Simona Constantinescu, FDSC 
 

 Priorităţi în educaţia din România  – Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei 
Naţionale (tbc) 
 Copiii şi tinerii – priorităţi pentru granturile SEE – Tove Bruvik Westberg, 
Ambasador al Norvegiei la Bucureşti  
 Inovaţia în educaţia din România – Magda Balica, Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei 
 Studiul EU Kids Online. Tendinţe şi inovaţie în protecţia online a copiilor 
– Anca Velicu, Facultatea de Sociologie, Universitatea din Bucureşti 
 
 

 

Copiii, tinerii şi discursul instigator la ură (DInU) 
 
 
11.00 – 12.30 

 
Sesiune plenară 
Facilitator: Simona Constantinescu, FDSC 
 

 Studiu asupra DInU în România. Rezultate referitoare la principalele 
tendinţe şi concepte – Daniela Angi, Universitatea Babeş Bolyai  
 Mişcarea NO Hate Speech în Europa – Ruxandra Pandea, Consiliul Europei  
 Mesajul Coordonatorului naţional al campaniei NO Hate Speech 
Movement în Norvegia  - Eirik Rise 
 Mesajul Coordonatorului naţional al campaniei NO Hate Speech 
Movement în România – Marian Panait 
 

12.30 – 13.30 Pauză de prânz 
 
 
 



 

 

 
ATELIERE: Participare activă, drepturile omului şi interculturalitate 
 
 
13.30 – 15.00 
 

 
1. Democraţie şi participarea tinerilor la luarea deciziilor  
Facilitator: Vlad Dumitrescu, FDSC 
Invitaţi: 

 Proiectul „Şcoli democratice” – Donata Norkiene, NGO School of Succes 
(Lituania) 
 Drepturile omului şi participarea tinerilor - Liga Klavina, Center for 

Education Initiatives (Letonia) 
 
2. Drepturile omului 
Facilitator: Iuliana Rada, FDSC 
Invitaţi: 

 Educaţia despre drepturile omului - Solveig Moldrheim, Rafto Foundation 
(Norvegia)  
 Proiectul „Toţi diferiţi – toţi egali” - Arunas Survila, National Institute for 
Social Integration (Lituania) 

 
3. Interculturalitate şi minorităţi etnice 
Facilitator: Denisa Ionescu, FDSC 
Invitaţi: 

 Tendinţe în lucrul cu minorităţile - Linda Alzaghari, Minotenk (Norvegia) 
 Educaţie interculturală: metode inovative de predare - Boglárka Bata, 
Carpathian Foundation (Ungaria) 

 
   15.00 – 15.30 

 
Pauză de cafea 
 

 
ATELIERE: Abordări inovative în combaterea DInU la copii şi tineri 
 

 

 
   15.30 – 17.00 
 

 
1. Internet mai sigur pentru copii şi tineri 
Facilitator: Vera Ularu, FDSC 
Invitaţi: 

 Siguranţa online a copiilor – Platforma Sigur.info (România) (tbc) 
 Metode de protecţie online a copiilor – Dan Cristea, Microsoft România 
 

2. 2.  Metode aplicate de combatere a DInU  
Facilitator: Marian Panait, Coordonator naţional, campania NO Hate Speech (iniţiată de 
Consiliul Europei)  
Invitaţi:  

 Mecanisme de reacţie la DInU - Ronald Eissens, International Network 
Against Cyber Hate (Olanda) 
 Discursul instigator la ură pe stadion – o perspectivă românească  – Dinu 
Guţu, doctorand SNSPA  

 
3. Cum poate fi identificat DInU în şcoli 
Facilitator: Vlad Dumitrescu, FDSC 
 Invitaţi: 

 Măsurarea (in)toleranţei în şcoli  - Dan Iosifescu, ARACIP  
 (In)toleranţa în şcoli – studiu de caz, liceu din Bucureşti 



 

 

 

 Marţi, 15 Octombrie 2013  
 

Un spaţiu interactiv unde participanţii vor avea posibilitatea să experimenteze diferite tehnologii , 
metode şi instrumente utile pentru lucrul alături de copii şi tineri. Vor întâlni practicieni 
experimentaţi în domeniu şi vor avea posibilitatea să schimbe experienţe şi să dezbată subiecte 
comune. 
 
 

Ingrediente în lucrul alături de copii şi tineri  
 
 
09.00 – 09.30 
 

 
Înregistrare 

09.30 – 13.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open space: Metode de educaţie nonformală în combaterea DInU   
 
Facilitator: Vlad Dumitrescu, FDSC 
 
Experimentarea metodelor dezvoltate în cadrul Laboratorului de Educaţie 
Nonformală 2013 şi expoziţie de metode şi instrumente de lucru alaturi de 
copii şi tineri.  
 

Laboratorul de Educaţie Nonformală este un eveniment-concept în care experţi 

în educaţie sunt invitaţi să transmită practicienilor în domeniu experienţa lor. 

Sunt prezentate metodele pe care le folosesc, precum şi modul în care acestea 

pot fi aplicate în comunităţile şi pentru grupurile cărora li se adresează. În 

2013, evenimentul a fost dedicat utilizării acestor metode în apărarea 

drepturilor omului şi combaterea discursului instigator la ură. 

 

Metode precum Biblioteca vie, Teatru forum, Photovoice, şi multe altele, au 

fost experimentate de participanţi, pentru a înţelege mai bine cum pot fi 

folosite în viitoarele proiecte pentru apărarea drepturilor omului.  

 

Secţiunea de faţă va reproduce o parte din acest experiment. Facilitatorii 

metodelor sunt invitaţi să realizeze scurte prezentări ale metodelor şi să 

demostreze eficienţa lor în prevenirea şi combaterea discursului instigator la 

ură.   

 


