AGENDĂ
Școala Interculturală 2016
Cum să construim o societate inclusivă?
6-10 octombrie 2016, Hotel Mirage, Snagov
Școala Interculturală de Vară se va desfășura pe parcursul a 5 zile și va cuprinde diferite
sesiuni de pregătire, precum: „Ce înseamnă discriminare, rasism și anți-țigănism și care
este diferența dintre acestea?”, „Cum putem preveni acțiunile rasiste și discriminatorii?”,
„Cum demontăm stereotipurile?”, „Cum luptăm împotriva anti-țigănismului?”.
Scopul este acela de a crea un grup informal de tineri, la nivel naţional, pentru a activa ca
agenţi multiplicatori după finalizarea Şcolii Interculturale de Vară. Tinerii vor fi încurajaţi
să se înscrie pe o platformă online de dezbatere, coordonată de Fundaţia Agenţia de
Dezvoltare Comunitară „Împreună”, unde vor putea interacţiona cu alţi tineri şi specialişti
în domeniul anti-discriminării şi multiculturalismului, şi vor putea primi sprijin pentru
organizarea de evenimente în localităţile din care provin
În continuarea programului, tinerii vor organiza cel puţin o întâlnire generală cu alţi tineri
din Universităţi şi comunităţile din care provin, pentru a promova conceptele de
discriminare, anti-ţigănism şi multiculturalism, precum şi metode şi tehnici de combatere
a discriminării.

Ziua 1. Introducere (6 octombrie)
Prima zi se va focusa pe cunoaşterea participanţilor, prezentarea proiectului şi a echipei. Un
accent deosebit se va aloca pentru prezentarea obiectivelor Şcolii Interculturale. De asemenea,
se vor desfăşura activităţi de lucru în echipă.
 09:00 – 13:00 - Sosirea participanţilor
 13:00 – 15:00 - Prânz
 15:00 – 17:00 - Prezentare proiect, echipă şi participanţi
 17:00 – 17:30 – Pauză
 17:30 – 19:00 - Prezentare agenda şi obiective pe zile, regulament şi alte activităţi;
 19:00 - 20:00 - Cină
 20:00 - 21:00 - Activități de cunoaștere
 21:00 - 22:00 - Pregătire youth side event (flashmob)

Ziua a 2-a. Concepte cheie (7 octombrie)
În ziua a doua, se va discuta cadrul teoretic a trei concepte: discriminare, anti-țigănism,
interculturalism. Cu ajutorul trainerului, participanţii se vor familiariza cu conceptele, vor
înțelege diferențele dintre ele și vor fi capabili să le identifice în viața cotidiană.
 09:30 – 11:00 – Prezentarea teoretică a conceptelor 1 (Istavan Haller)
 11:00-11:30 – Pauză
 11:30 – 13:00 – Prezentarea teoretică a conceptelor 2 (Istavan Haller)
 13:00 – 14:00 – Pauză de prânz
 14:00 – 16:00 – Sesiune practică - Partea I.
Workshop 1. Discriminare – vizionare scurt-metraje şi dezbatere
Workshop 2. Anti-ţigănism – vizionare film şi analiză comentarii media
Workshop 3. Interculturalism – creaţie, fotografie şi film
 16:00 – 16:30 – Pauză
 16:30 – 19:00 – Sesiune practică - Partea II – continuare
 19:00- 20:00 – Cină
 20:00 – 23:00 – Activități de grup (impresii despre workshop-uri)
 Testimoniale video – pe parcursul zilei
Ziua a 3-a. Introducere în istoria romilor și în acțiunile mișcării romilor de combatere a
discriminării (8 octombrie)
Se vor aduce în discuţie subiecte precum sclavia romilor, mişcarea romilor, tipuri de
leadership, stereotipuri şi deconstrucția acestora, acţiuni trecute şi prezente de combatere a
discriminării romilor.
 09:30 – 11:00 – Introducere în istoria romilor (Florin Manole)
 11:00-11:30 – Pauză
 11:30 – 13:00 – Acțiuni ale mișcării romilor (Nicoleta Bițu)
 13:00 – 14:00 – Pauză de prânz
 14:00 – 16:00 – Sesiune practică – Partea I
Workshop 1. Romii: Sclavie, Holocaust, Comunism, Democraţie
Workshop 2. Metode şi tehnici de lucru în comunitate – Teatru Social
Workshop 3. Poveşti de viaţă şi creative writing
 16:00 – 16:30 – Pauză
 16:30 – 19:00 – Sesiune practică - Partea II – continuare
 19:00 – 20:00 – Cină
 20:00 – 23:00 – Activități de grup (impresii despre workshop-uri)
 Testimoniale video – pe parcursul zilei

Ziua a 4-a. Metode şi tehnici de combatere a discriminării şi anti-ţigănismului (9
octombrie)
Se vor discuta metode şi tehnici de combatere a discriminării şi anti-ţigănismului, luând în
considerare şi rolul tinerilor în acţiunile viitoare și cum pot contribui aceștia la dezvoltarea
unui dialog intercultural.
 09:30 – 11:00 – Metode și tehnici de combatere a discriminării 1 (Dora Mărgărit)
 11:00 – 11:30 – Pauză
 11:30 – 13:00 – Metode și tehnici de combatere a discriminării 2 (Dora Mărgărit)
 13:00 – 14:00 – Pauză de prânz
 14:00 – 16:00 – Worskshop 1 – Realizarea manifest anti-discriminare
 16:00 – 16:30 – Pauză
 16:30 – 18:00 – Workshop 2 – Realizare planuri campanii locale anti-discriminare
 18:00 – 19:00 – Youth side event (flashmob)
 19:00- 20:00 – Cină
 20:00 – 23:00 – Activități de grup (impresii despre workshop-uri)

Ziua a 5-a. Ziua 5. Evaluare şi concluzii (10 octombrie)
 09:00 - 10:30 – Prezentare materiale realizate în cadrul workshop-urilor
 10:30 - 11:00 – Pauză (Decazare)
 11:00 - 12:00 – Evaluare și concluzii, prezentare campanii la nivel local
 12:00 - 14:00 – Prânz
 14:00 - Pleacarea participanților

