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  Descrierea proiectului 

Inceputul secolului XXI este marcat de dezbinări sociale 

puternice, zone de conflict extinse, insecuritate informatica, 

atitudini abuzive si extremiste.  In acest context tensionat, 

in care drepturile omului sunt adeseori ignorate,  copiii  sunt 

vulnerabili.  Scoala  poate deveni un pilon de echilibru si 



                                                 

 

protectie atata timp cat dreptul la educatie este respectat 

iar accesul la educație nu este ingrădit. 

Avand in vedere aceste realităti, un grup de profesori din 6 

școli, reprezentand cinci țări diferite ( Cehia, Polonia, Italia, 

Turcia si Romania) au inițiat un proiect in vederea 

constientizării elevilor asupra rolului pe care il joaca 

educația in aplanarea conflictelor si in dezvoltarea unor 

atitudini de respect si toleranța față de tot ceea ce e pare a 

fi diferit. 

 

  Obiectivele specifice 

Desfășurarea proiectului se va plia pe următoarele 

obiective; 

  Conștientizarea elevilor asupra unor valori democratice 

precum egalitatea de gen, respectarea drepturilor 

omului, incluziunea sociala. 

  determinarea unor atitudini participative in domeniul 

social 

  dezvoltarea abilităților cheie precum gandirea critica, 

solutionarea de probleme, toleranța si spiritul de 

echipă. 



                                                 

 

  ințelegerea conceptului de cetățean european prin 

expunerea la aspecte culturale diferite de cele 

romanesti. 

  dezvoltarea competențelor digitale  și  de gestionare a 

informației. 

 

Activități 

 Activitățile se vor axa  pe 6 tematici diferite precum:  

Criza refugiatilor, Efectele războaielor asupra copiiilor si 

femeilor,  Rolul femeii in contexte conflictuale ale istoriei,  

Importanța păcii in zilele noastre, Rolul femeii in viața 

copilului, De ce pornesc războaie  

Pe parcursul celor 2 ani vom desfășura activităti conform 

unui grafic stabilit de comun acord in echipa de lucru  

transnaționala.                                                              

Cateva  exemple de activităti sunt urmatoarele: 

  Ziua Empatiei, Ziua Umanității, Ziua Femeii 

  Confecționarea unui calendar cu specific cultural 

  expozitii de desene, postere, colaje. 

  manifestari artistice si festivitati 

  vizionare de film  

 



                                                 

 

   discutii si dezbateri pe teme de actualitate specifice 

proiectului 

  interviuri cu refugiati/ victime de razboi 

  activităti de voluntariat  

  campanii sociale 

 

 

  Produse ale proiectului 

Pentru realizarea produselor vom lucra  in grupe mixte 

realizate in scoala dar și in  echipe internationale, alături de 

elevi din țările partenere.           

 Cateva din produsele pe care le vom realiza in urma 

colaborărilor noastre sunt urmatoarele: 

  brosuri, flyere, calendare, colaje, desene, postere, 

cantece, piese de teatru, expozitii , clipuri video, si 

alte produse digitale care vor fi diseminate pe  

platforma educationala europeana eTwinning dar si  e 

retele de socializare precum Facebook, Instagram 

etc. 

 

 

 

 



                                                 

 

 

Impact 

Ne așteptăm ca  prin intermediul acestui proiect să 

schimbăm atitudini si mentalităti  in randul elevilor .  Vom 

crea o atmosfera de lucru prietenoasa care va incuraja 

creativitatea si libera exprimare.  Astfel, elevii vor cunoaște 

un context alternativ celui formal, asigurat de scoala.                                                                           

Prin promovarea   proiectului in randul parintilor si a 

comunitătii școlare  ne dorim nu doar sa oferim informatii 

asupra unor realitati europene ci să și mobilizăm spre 

reflecție si atitudini sociale pro-active.  
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