Calendarul Campaniei „Diversitatea – O Şansă în Plus pentru Viitor”
Ediţia a II.-a
4, 17 martie, Bucureşti
3-4 aprilie Tg. Mureş
8 aprilie Oradea
Mese rotunde regionale: Paşi spre interculturalitatei prin educaţie
Participanţii, inspectori de specialitate educaţionali, pentru minorităţi, educaţie civică sau
romi, vor dezbate cum contribuie la generarea interculturalităţii concursul naţional pentru
elevi din cadrul Campaniei „Diversitatea – O Şansă în Plus pentru Viitor”. Se vor discuta
şi aspectele de organizare ale concursului.
01 mai 2008 – 15 iunie 2008
Etapa locală, judeţeană a Concursului Naţional pentru Elevi
10-11 mai 2008, Tîrgu-Mureş
Zilele valorilor Europene în judeţul Mureş: interculturalitate şi civism, se vor desfăşura
în cadrul mai larg al Târgului ONG, ediţia a VI.-a, promotor al dialogului intercultural şi
al civismului următoarele:
10 mai, ora 10,00 – 14,00
- Masă rotundă pe tema legăturii dintre interculturalitate şi civism, 10 mai 2008,
Sala Mică a Palatului Culturii
La această masă rotundă vor participa reprezentanţii unor ONG-uri din judeţele
Regiunii de Dezvoltare Centru şi din regiuni înfrăţite cu judeţul Mureş din UE, cât şi
reprezentanţi ai autorităţilor publice
10 mai, ora 18,00 – 20,00
-

Spectacol artistic şi recepţie cu Ocazia Zilei Europei, 10 mai 2008, Sala de
Spectacol al Palatului Culturii

11 mai, ora 10,00 – 18,00
-

Festivalul Interculturalităţii, 11 mai 2008, Pţa Trandafirilor pe scenă în are liber

La ultimele două evenimente vor participa artişti şi ansambluri artistice din judeţele
Regiunii de Dezvoltare Centru şi regiunile înfrăţite cu judeţul Mureş din Uniunea
Europeană
14-17 august 2008, Tg. Mureş

Colocviu ştiinţific naţional pentru studenţi despre cum poate cunoaşterea diversităţii
genera acceptarea acesteia şi prin aceasta combate prejudecăţile, cu publicarea celor mai
reuşite lucrări

8 Septembrie 2008
Jurizarea concursului pentru jurnaşişti de articole în domeniul diversităţii etnice,
culturale şi religioase.

22 – 27 octombrie 2008, Tg. Mureş
Etapa naţională a Concursului Naţional pentru Elevi
17 decembrie 2008, Bucureşti
Ziua Minorităţilor Naţionale
se va desfăşura în cadrul mai larg al Ediţiei a doua al Campaniei Diversitatea – O şansă în
plus pentru viitor şi constă în organizarea următoarelor activităţi:
Ora 10,00 – 13,00
- Masă rotundă pe tema legăturii dintre dialogul intercultural şi relaţiile interetnice
Ora 19,00 – 21,00
- Spectacol artistic intercultural televizat, care va da şansa artiştilor amatori şi
profesionişti să prezinte şi unui public naţional moştenirea culturală a
minorităţilor naţionale din România.

