
 
 

Proiectul Cetățe ia activă – un instrument puternic pentru consolidarea statului de drept este  finanţat prin granturile SEE 2009 
– 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Proiectul Școala pe tru De ocrație este finanțat prin Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est, Fundația Konrad Adenauer   
 

 

Apel la Candidaturi 

Ș oala pe tru De o rație 

31 August – 4 Septembrie 

Casa Iris, Sinaia 

 

 

Aso iația Expert Foru , î  parte eriat u Progra ul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fu dației 
Ko rad Ade auer și British Cou il orga izează  Ș oala pe tru De o rație în perioada 31 august – 

4 septembrie 2015 la Sinaia.   

 

Ș oala pe tru De o rație se adresează profesorilor de ultură ivi ă sau istorie la gi aziu sau 
liceu1, pasio ați de edu ația pe tru de o rație și etode i ovative de a apta ate ția elevilor și 
a-i implica activ în procesul de predare. Ne propunem a î  ele i i zile de a tivități o -formale 

și î tâl iri u experți să a ordă  pri  i stru e te alter ative de î vățare conceptele de 

de o rație, stat de drept și u a guver are și să spriji i  mai departe implicarea elevilor în 

a țiu i ivi e. 
 

Dosarul de candidatură tre uie să o ţi ă: 
 

- un CV, 

- formularul de candidatură completat, 

- un eseu de maximum două pagi i are să o ți ă o idee de proie t ivi  are ar putea 
î u ătăți ersul lu rurilor î  ș oala sau o u itatea ta; e țio ează u  ti erii di  
o u itate ar putea fi i pli ați î  a est pro es de s hi are. 

I tră pe www.expertforum.ro/scoala-2015 și tri ite-ne candidatura ta î  li a ro â ă pâ ă la 
data de 1 iulie 2015, ora 23.59. 

Procesul de sele ţie va consta în ur ătoarele etape: 

 presele ția candidaturilor scrise: 1-8 iulie 2015 

 interviuri prin Skype pentru departajarea a didaților: 8-20 iulie 2015 

 

                                                 
1 Profesorii care predau la clasele V-VIII i lul gi azial  edu ație ivi ă și istorie și la lasele IX- XII istorie sau 

ursuri are se î adrează la ategoria „Curri ulu  la de izia ș olii”, ra ura „O  și so ietate”; de exe plu: 
Drepturile O ului, Drept U a itar, Edu atie Civi ă et  http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx) 

 

 

http://www.expertforum.ro/scoala-2015
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Comunicarea rezultatului final: 27 iulie 2015 

Atât a didaţii pre sele tați, ât şi ei respi şi vor fi i for aţi pri  e-mail. 

Ce presupune Ș oala pe tru De o rație? 

 

- Un program integrat de 5 zile în care vom pune accentul pe metode inovative de predare, 

i spirate di  edu ația o -for ală pri  are  ti erii să își poată dezvolta i teresul pentru 

o u itate și o știe tiza i porta ța i pli ării î  viața pu li ă; totodată, vo  dez ate 
de o rația reală, e vo  pregăti pe tru  parti iparea la pro esul de luare a de iziilor și 
vo  i pli a ti erii î  a țiu i ivi e. 

 

- Spriji  a ordat realizării u or proie te ivi e î  a ul ș olar 5-2016. Cu sprijinul financiar 

al orga izatorilor, vo  i ple e ta alături de parti ipa ți se i are de pregătire pe tru 
elevi. De ase e ea, fa ilitatorii „Ș olii pe tru De o rație” vă vor ajuta u pregătirea 
o ți utului. 

 

- Parti iparea este gratuită, orga izatorii vor a operii osturile u aterialele de trai i g, 
esele și azarea la Si aia, pre u  și e hivale tul a 5 % di  ostul tra sportului u ași a 

sau cu tren clasa a II-a). 

 

Pe tru ai ulte detalii, i tră pe www.expertforum.ro/scoala-2015. 

 

Documentele trebuie trimise la adresa de e-mail office@expertforum.ro. 

I for ații supli e tare: Septi ius Pârvu, a ager de proie t, septimius.parvu@expertforum.ro.  

 

Așteptă  a didatura ta! 
 

 

 

 

 

 

Parteneri: Centrul Român de Politici Europene, Freedom House, Liderjust, Fylkesmannen I Sogn og 

Fjordane 
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