Şcoala de Vară Demokraţia
Ediţia a II-a 4, 5, 6 iulie 2011
Muzeul Satului Bănăţean, Pădurea Verde, Timişoara

- Cultura Civică-

Asociaţia Culturală Agora Unit împreună cu Konrad Adenauer
Stiftung te invită să-ţi prezinţi propria concepţie despre viaţă şi societate
(Weltanschauung). Parteneri Fundaţia Creştin-Democrată.
De ce?
Specialiştii definesc cultură civică drept o componentă a culturii generale, ea fiind un
semn al funcţionării sistemului democratic. Potrivit aceloraşi specialişti (Almond Gabriel şi
Sidney Verba), indicatori ai unei societăţi ce posedă cultură civică participativă sunt:
activismul, prezenţa unor cetăţeni ghidaţi de raţiune şi nu de emoţii în abordarea problemelor
civice, bine informaţi, care iau decizii întemeiate pe calcul atent, cei care corelează interesul
individual cu cel al colectivităţii şi care posedă etica responsabilităţii. Indicii pentru o
democraţie slabă sunt: nivelul scăzut de cultură civică, neinformarea, apatia şi pasivitatea.

Cum?
Înainte de a fi “de dreapta” sau “de stânga”, ai în mod cert o concepţie proprie despre
viaţă şi societate (Weltanschauung) care presupune valori, norme, atitudini, concepte la
care nu ai renunţa, instituţii, organisme şi domenii pe care le apreciezi. În legatură cu
această concepţie te invităm să te exprimi.

Sub ce formă?
Până în 25 iunie 2011 elevii doritori îşi vor prezenta concepţia proprie despre
viaţă şi societate (Weltanschauung) în una din cele 4 forme recomandate:
1. Eseu (3-4 pagini; font: Times New Roman; dimensiune: titlu 12, text: 11; format PDF,
Doc)
2. Siglă (blazon) reprezentativă propriei conceptii filosofice, cu explicaţii: formă,
simboluri, culoare şi ce reprezintă pentru tine, (format PNG, TIFF);
3. Film (3-5 min) cu sinopsis sau piesă de teatru înregistrată;
4. Piesă muzicală (1 - 3 min) cu descriere

Cine?
Această provocare culturală se adresează tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 16 - 19 ani,
elevi ai liceelor din Timişoara şi din Judeţul Timiş cărora le recomandăm să lucreze în grupuri
de 3-4 şi să atragă un profesor însoţitor.
Elevii caștigători vor beneficia de:
-participarea la cursurile Şcolii de Vară Demokraţia, şcoală ţinută într-un spaţiu
neconvențional, la cort, în incinta Muzeului Satului Bănăţean, Pădurea Verde, Timişoara.
Cursurile vor fi susţinute de personalităţi ale vieţii culturale româneşti iar atelierele vor fi
inedite;
- premii;
- publicarea materialelor;
Jurizarea lucrărilor va fi facută de reprezentanţi ai Asociaţiei Agora Unit, Fundaţiei Konrad
Adenauer.
Lucrările vor fi trimise pe adresa: office@agoraunit.org Vă rugăm, de asemenea, să urmăriţi
eventualele actualizări ale Şcolii de Vară precum şi numele celor care vor conferenţia, prin
intermediul contactelor de mai jos:
Prof. Simona Bigher, tel: 0721902785
Grup Şcolar de Industrie Alimentară Timişoara
Preşedinte Asociatia Culturala Agora Unit
www.agoraunit.org

Prof. Horaţiu Suciu, tel:0724037063
Dir. Adj. Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj

Parteneri:
Fundaţia Creştin-Democrată
Consiliul Judeţean Timiş
Primăria Municipiului Timişoara
Inspectoratul Școlar al Județului Timiș

