
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
Proiect finantat de 
UNIUNEA EUROPEANA 

 
 
Uniunea Europeana reprezinta o entitate politica, sociala si economica compusa din 27 tari. Statele Membre au decis 
împreuna, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, sa construiasca o zona de stabilitate, 
democratie si dezvoltare durabila, mentinând diversitatea culturala, toleranta si libertatile individuale. Uniunea 
Europeana îsi propune sa împartaseasca realizarile si valorile sale cu tarile si popoarele de dincolo de granitele ei. 
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UNIUNEA EUROPEANA FINANTEAZA EDUCATIA CIVICA 
 
 

Centrul de Resurse CREST în perioada decembrie 2008 – octombrie 2009 a implementat 
proiectul „EDIT Educatiei Civice: ”Educ, Deduc, (Ma) Implic, Transform” finantat de Uniunea 
Europeana prin Programul Cresterea Rolului Societatii Civile în Procesul de Integrare a României, 
Componenta 3 – Dezoltarea sectorului ONG si educatie civica, cod perseus PHARE 2006/018-
147.01.02/03/ONG31 si de Guvernul României. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu 
Asociatia Parinti pentru Copii Satu Mare . 
Obiectivul general al proiectului a fost cresterea calitatii educatiei civice prin îmbunatatirea 
parteneriatului scoala-familie, crescând astfel implicarea membrilor comunitatii în activitati de 
reflectie asupra activitatii institutiilor publice locale si participarea în activitati în folosul comunitatii.  
Prin proiect s-au realizat urmatoarele: 
1. Dezvoltarea  pentru 24 de persoane, membri ai asociatiilor de parinti din scoli, a abilitatilor de 
organizare si promovare de activitati civice. 
2. Dezvoltarea  pentru 42 de educatori din  diferite cicluri de învatamânt, a abilitatilor de 
organizare în parteneriat cu parintii, de activitati civice si de implementare a unui stil interactiv a 
activitatilor de educatie civica .  
3. Constientizarea a 60 de persoane reprezentând educatori si parinti, despre valorile ce trebuiesc 
cultivate prin activitatile de educatie civica: voluntariat, caritabilitate, respectul valorilor, solidaritate. 
4. Dezvoltarea cunostintelor a 20 de elevi în identificarea nevoilor institutiilor publice locale si de 
promovare a implicarii în comunitate. 
Grupul tinta al proiectului a fost alcatuit alcatuit din: 6 institutii de învatamânt (2 de nivel prescolar, 
2 de nivel gimnazial si 2 licee) din judetul Satu Mare si Asociatiile de Parinti existente în aceste 
institutii, 24 de membrii ai asociatilor de parinti, 42 de educatori din cele 3 cicluri de învatamânt, 20 
de elevi din ciclul liceal, 500 de persoane reprezentând parinti si copii din institutiile implicate si 
membrii ai comunitatii locale, antrenati în activitati educationale si de sensibilizare.  
Obiectivele propuse au fost atinse prin: organizarea a 3 serii de cursuri în domeniul educatiei 
civice; organizarea unor activitati de promovare a valorilor esentiale în educatia civica; activitati de 
cunoastere a nevoilor institutiilor publice locale si de promovare a implicarii în comunitate; 
organizarea de dezbateri si workshopuri pe tema educatiei civice.    
Informatii suplimentare despre proiect se pot afla de la domnisoara Alexandra Ghit – coordonator 
de proiect la adresa de e-mail office@crest.ro sau alexandra.editedcivice@gmail.com  telefon/fax 
00-40-(0)261-714580, mobil: 0728989088 
 
 
Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE, contactati cfcu.PHARE@mfinante.ro.  

      comunicat de presa 


