
 
Pe scurt... 

Educația civică a dobândit o 

importanță din ce în ce mai mare 

pe agenda Uniunii Europene și a 

statelor sale membre. Distanța mare dintre o 

politică din ce în ce mai complexă la toate 

nivelurile și cetățeni, duce la nemulțumire 

și evitare, dar și la o creștere a 

mentatlităţilor populiste și la înmulţirea 

partidelor, ceea ce sugerează, prin 

supoziţie, soluții simple.  

Studiile arată că informaţiile, de ex. 

despre Uniunea Europeană, sunt alarmant 

de scăzute. În această situaţie se 

regăsesc și mai mult acele părți ale 

societății al căror acces la educație și 

informație este limitat 

din mai multe motive, 

cum ar fi de exemplu 

minoritățile etnice, 

refugiați și migranți. 

Acestea reprezintă 

g r u p u l  ţ i n t ă  a l 

proiectului CivicAL, 

care se ocupă de 

educația civică extra-

universitară în șase state membre ale UE. 

 

Durata: octombrie 2018 - septembrie 2020  

(2 ani) 

 

Co-finanțat prin programul Erasmus + al 

UE (parteneriate strategice KA2) 

Consorțiul este format din parteneri din 

Spania, Bulgaria, Cipru, Germania, Italia 

și România, din diferite sectoare publice 

și private, coordonați de Fundația 

spaniolă Altius. 

 

CivicAL 

Civic Dimensions for Social 

Inclusion 
Learn more: 

         www.civical.eu        @civicalproject 



Despre CivicAL 

Misiunea noastră: 

Proiectul „Dimensiuni civice pentru 

incluziune socială” (CivicAL) invocă 

discrepanţa privind educația civică 

(CE) pentru adulții aflați în 

situații dezavantajate din șase țări 

europene, reflectând importanța 

aspectelor extracurriculare asupra 

educației civice în cadrul unui mediu 

multicultural european. 

 

Obiectivul nostru: 

Ne adresăm adulților din medii 

migrante sau minorități etnice, care 

beneficiază deseori de formare 

profesională și lingvistică, dar 

cărora le lipsesc cunoștințele despre 

o gamă largă de subiecte vizând UE, 

de la cetățenie și principii 

democratice, până la cultură și 

valori comune. Prin urmare, ne 

concentrăm pe o mai bună incluziune 

socială, o mai bună integrare a 

forței de muncă și participarea la 

viața civică a UE. 

 

Principalele noastre rezultate: 

 

 Manual de instruire „Educația 

civică pentru elevii defavorizați” 

în șapte limbi UE. 

 Un joc al cetățeniei europene, 

disponibil în șapte limbi 

europene, oferind șase niveluri de 

joc. Prin intermediul jocului, 

jucătorul va trece prin diferite 

roluri, în același timp, dobândnd 

a s t f e l  a b i l i t ă ț i  p r i v i n d 

implicarea civică eficientă. 

A.C.C.E.S. Oltenia (Romania)       

www.accesoltenia.ro  

European Information Centre 

(Bulgaria)            

www.europeinfocentre.bg  

Altius Foundation (Spain)  

www.fundacionaltius.org 

(Coordinator)  

UNESCO Chair in     

Bioethics & Human 

Rights (Italy)   
 

www.unescobiochair.org  

University of Nicosia (Cyprus) 

www.unic.ac.cy  

Partneri     

Berlin-Brandenburgische  

Auslandsgesellschaft e.V.  (Germany)  

www.bbag-ev.de  


