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Deoarece democrația și drepturile omului încep cu noi, Carta ne ajută să aplicăm aceste valori și
să jucăm un rol eficient și pozitiv în societate. Toate cele 47 de state membre au semnat Carta,
angajându-se să lupte împotriva oricăror forme de violență și discriminare în domeniul educației, în
special împotriva intimidării.

Mișcarea împotriva discursului instigator la ură
Acest proiect îi ajută pe tineri și organizațiile de tineret să identifice și să combată rasismul și
discriminarea online. Internetul face parte din universul social al tinerilor, iar ei trebuie să fie
gardienii lui. Mișcarea se desfășoară în toate statele membre ale Consiliului Europei.

Programul Pestalozzi
Programul instruiește anual 1000 de profesori din toată Europa, oferă peste 100 de resurse de
instruire online și menține o comunitate de instruire practică online. Prin metode interactive de
instruire, axate pe elev, el transmite atitudinile, competențele și cunoștințele necesare în societățile
democratice. Prin formarea de profesioniști în domeniul educației, el influențează experiența zilnică
de învățare a elevului.

“Fac internetul mai bun,

”

gândind înainte de a posta.
Armand Sonez, student, Albania

Comunicând cu ceilalți
Predarea limbilor străine
Consiliul Europei dezvoltă programe și mijloace de îmbunătățire a predării limbilor străine. Printre
realizările sale se numără sistemul „A1-C2”, recunoscut internațional, pentru descrierea deprinderilor de
scriere și vorbire a limbilor străine și pentru mijloacele specifice de integrare a migranților adulți.

SCANAȚI PENTRU MAI
MULTE INFORMAȚII
WWW.COE.INT

Centrul european pentru limbi străine de la Graz
Centrul de la Graz, împreună cu o comunitate de experți, dezvoltă soluții inovative pentru învățarea
limbilor străine în școli. El oferă ateliere internaționale și cursuri pentru formatorii din domeniul pedagogiei
și pentru profesioniștii din domeniul educației din întreaga Europă.

Ziua europeană a limbilor străine
În fiecare an, pe 26 septembrie, în toata Europa au loc evenimente pentru promovarea înțelegerii
interculturale și folosirii celor aproximativ 225 de limbi indigene vorbite pe continentul nostru.

Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare
Carta promovează și protejează limbile regionale și minoritare, folosite în mod tradițional pe teritoriul unei
țări. Ea le permite vorbitorilor sa le folosească în particular sau în public, în special, în învățământ și massmedia, precum și în administrație și justiție. Aplicarea Cartei este monitorizată de un comitet de experți.

“Autoevaluarea s-a dovedit a avea
un puternic efect de motivare
asupra elevilor.

”

Sergio Garcia, profesor de limbi străine, Spania

Relaționând cu locul
unde trăim
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Orașele interculturale
Această rețea susține autoritățile locale membre în gestionarea diversității culturale. Ea încurajează
interacțiunea dintre diverse grupuri din domeniul public în vederea consolidării coeziunii și dezvoltă
mijloace în vederea soluționării conflictelor culturale.

Convenția peisajului
Urban sau rural, peisajul reprezintă moștenirea noastră vie, culturală și naturală, indiferent dacă e
obișnuit sau extraordinar. Convenția promovează designul arhitectural și urbanistic de înaltă calitate,
permițându-le cetățenilor și organizațiilor să joace un rol activ în protecția și gestionarea mediului
înconjurător.

Guvernarea democratică
Consiliul Europei ajută autoritățile regionale și locale să devină eficiente, responsabile și
transparente. De exemplu, programele desfășurate de Centrul de Expertiză pentru Reforma
Guvernării Locale abordează subiecte precum etica publică, dezvoltarea leaderismului, finanțele
locale și cooperarea inter-municipală.

“Îmi place foarte mult să-mi fac
prieteni care acasă duc o viață
diferită de a mea.
Johan Smitt, elev, Germania

”

Împărtășind
varietatea culturală
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Dialogul intercultural
După adoptarea „Cartei albe privind dialogul intercultural” în 2008, Consiliul Europei a lansat
o serie de programe privind instruirea profesorilor, protecția minorităților și coeziunea socială,
inclusiv și dialogul său anual cu comunitățile religioase și reprezentanții credințelor non-religioase.
Instrumentul practic „Autobiografia întâlnirilor interculturale”, elaborat de Consiliul Europei,
încurajează oamenii să învețe din experiențele personale, atât prin comunicare directă, cât și prin
mediile vizuale.

Itinerariile culturale
De la lansarea „Pelerinajului de la Santiago de Compostela”, în 1987, Consiliul Europei a promovat
schimburile transfrontaliere și dialogul intercultural prin intermediul celor 26 de Itinerarii Culturale
ale sale. Itinerariile tematice, care unesc oameni și locuri cu diferite culturi și identități, contribuie la
dezvoltarea sustenabilă a regiunilor mai puțin cunoscute. Acestea includ: „Fenicienii”, „Patrimoniul
evreiesc”, „Ceramica”, „Mozart” și „Hansa”.

Expozițiile de artă
Expozițiile de artă au fost lansate în 1954, pentru a reconstitui sensul identității culturale
europene. Ele ilustrează mișcări majore, figuri și evenimente care au marcat istoria artei europene.
A 30‑a expoziție – „Dorința de libertate. Arta în Europa începând cu 1945” – prezintă artiști care
explorează libertatea, drepturile omului și democrația (Berlin, Milano, Talin și Cracovia).

“Cea de-a 30-a Expoziție de Artă
a Consiliului Europei este foarte
specială, apropiindu-se de
o paradă a șlagărelor.

”

Hilkka Hiiop, conservator șef la Kumu, Talin, Estonia

Relaționând prin petrecerea
timpului liber
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Sport
Consiliul Europei promovează diversitatea în și prin sport în scopul consolidării integrării sociale,
toleranței și înțelegerii. El se axează pe incluziunea femeilor, a minorităților etnice și a persoanelor
cu dizabilități, și combaterea homofobiei. Organizația promovează jocul corect și lucrează la
tranparentizarea guvernării în sport, luptând împotriva drogurilor, violenței spectatorilor și
meciurilor trucate.

Eurimages
Eurimages promovează cinematograful european prin sprijinirea coproducțiilor, distribuirea și
prezentarea operelor cinematografice. Înființat în 1988, fondul a premiat peste 1500 de filme
europene cu mai mult de 474 milioane €. Peste 60 de filme sprijinite de Eurimages au luat premii
importante: Cezar, Palme d’Or, Oscar, Lion d’Or.

Zilele europene ale patrimoniului
În fiecare an în luna septembrie, 50 de țări participă la „Zilele europene ale patrimoniului”prin
oferirea accesului liber la clădirile istorice care în mod normal sunt inaccesibile publicului.
Evenimentele culturale promovează artizanatul și tradițiile locale, arhitectura și operele de artă,
pentru a-i aduce pe cetățeni laolaltă, indiferent de diferențele culturale și lingvistice. Uniunea
Europeană s-a alăturat Consiliului Europei în celebrarea acestor manifestări.

“Consiliul Europei a preluat astăzi

conducerea politică a luptei
contra meciurilor trucate. Sper că
instituțiile UE vor urma această
inițiativă.

”

Michel Platini, Președinte UEFA, Franța

Dezvoltând spiritul civic
al tinerilor
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Construirea păcii
„Tinerii ambasadori ai păcii” organizează activități de promovare a drepturilor omului și democrației
în comunitățile divizate de violență și conflicte. „Taberele tinerilor pacifiști” reunesc anual lideri ai
tinerilor din regiunile afectate de conflicte. Pentru mulți dintre ei, aceasta este prima șansă de a se
adresa tinerilor din ‘cealaltă parte’.

Programele de instruire pentru tineret
Aproximativ 5.000 de lideri de tineret sunt instruiți în fiecare an în Centrele europene pentru
tineret din Budapesta și Strasbourg. Cursurile de instruire au un impact puternic, liderii de
tineret împărtășind cunoștințele și experiențele acumulate membrilor asociațiilor lor. Mai mult
de 15.000 de tineri beneficiază de proiecte finanțate de Fundația Europeană pentru Tineret care
au drept scopt promovarea înțelegerii, toleranței și solidarității.

Participarea tineretului
Consiliul Europei este singura organizație interguvernamentală din lume care, prin sistemul său
de co-management, pune organizațiile pentru tineret pe picior de egalitate cu reprezentanții
guvernamentali în hotărârea politicilor, programelor și priorităților tinerilor.

“Acest proiect reprezintă o șansă

importantă pentru mine în a deveni un
lider care vrea să-i angajeze pe tineri întrun dialog al păcii.

”

Seda Gutez, tânără ambasadoare a păcii, Spania

Împărtășind valori prin intermediul
istoriei și al patrimoniului

SCANAȚI PENTRU MAI
MULTE INFORMAȚII
WWW.COE.INT

Predarea istoriei
Proiectele se referă la revizuirea manualelor și la reforma programelor școlare privind predarea
istoriei în Europa, precum și la pregătirea materialelor didactice pentru profesori. Scopul proiectelor
este de a scoate în evidență pericolele unei viziuni centrate doar pe evenimente politice, războaie și
istoria națională, care deseori tratează alte națiuni drept ‘inamic’.

Crimele împotriva umanității
Consiliul Europei ajută noile generații să înțeleagă trecutul, să dezvolte o conștiință morală și să-și
asume responsabilitatea de cetățeni europeni pentru a preveni crimele împotriva umanității.
Atelierele de lucru organizate pentru profesorii din întreaga Europă și care au drept invitați
supraviețuitori ai Holocaustului, oferă material pentru lecțiile de istorie, pictură și muzică.

Politica patrimoniului
Consiliul Europei desfășoară activități pe întreg continentul european pentru a ajuta statele membre
să înființeze sisteme de protecție, management și dezvoltare a valorilor lor culturale. Patru convenții
majore reflectă principiile Consiliului Europei în acest domeniu. Ele promovează participarea
democratică, respectul pentru diversitate și dezvoltarea socio-economică.

“Acest acord între Consiliul

Europei și Memorialul Yad
Vashem denotă voința de a
aprofunda și consolida educația
privind Holocaustul în Europa.

”

Avner Shalev, președintele Yad Vashem, Ierusalim (2012)
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Cultura joaca un rol cheie în înțelegerea altor
persoane și respectarea diversității. Din acest considerent,
Consiliul Europei a adoptat în anul 1954 Convenția Culturală
Europeană, care instituie cooperarea în domeniul culturii,
educației, tineretului, sportului, limbilor și împărtășirii valorilor
comune pe întreg continentul european. Scopul acestei broșuri
este de a oferi o prezentare generală a activității Consiliului
Europei în acest domeniu și a modului în care acesta contribuie
la consolidarea democrației și drepturilor omului în Europa
și în lume.
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Consiliul Europei este organizaţia lider în domeniul
drepturilor omului pe continentul european. Acesta
include 47 de state membre, din care 28 sunt membre
ale Uniunii Europene. Toate statele membre ale
Consiliului Europei au semnat Convenția Europeană
a Drepturilor Omului, un tratat destinat protecţiei
drepturilor omului, democrației și statului de drept.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului supraveghează
implementarea Convenției în statele membre.

