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Educație pentru cetățenie democratică activă în diversitate
interculturală
TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!
Educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului urmărește să ofere oamenilor competențele care îi
ajută să joace un rol activ în comunitate. În acest context, educația pentru cetățenie democratică și drepturile
omului îi sprijină pe cetățeni să își cunoască drepturile, responsabilitățile și obligațiile și să își dea seama că
pot influența și că pot determina o schimbare.

1. Școala, adresă, site, telefon, mail:
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, adresa: Piatra-Neamț, Str. Mihai
Viteazu, nr. 12, tel. 0233/227510; mail: cni_pn@yaho.com
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
– Daniela Neamțu – director;
– Raluca Ene – consilier educativ;
– Elena Mitrea – profesor de limba germană;
– Cristina Iftime – profesor de istorie;
– Cristina Luca – profesor de muzică.
3. Titlul proiectului:
Identitate culturală în diversitatea europeană
4. Perioada/durată: 3 luni/ intervalul calendaristic
3 luni: decembrie 2021 – februarie 2022
5. Argument – descrierea proiectului (max 1 pagină, TNR 12, spațiere 1):
Educația omului este autentică atunci când se bazează pe un sistem axiologic
individual ce include repere morale și valori fundamentale constante care se situează deasupra
perisabilității și facticității cotidiene și consolidează sentimentul responsabilității și
autonomiei personale. În acest sens, proiectul propus este o formă de apropiere de lumea
valorilor autentice și de căutare a acestora în mediul social, școlar, comunitar căci este știut
faptul că reverberațiile și consecințele educației se prelungesc în timp, peste generații, peste
indivizi. Valorile corect interiorizate, captează noi valori, se amplifică și trezesc noi speranțe,
noi căutări, asigurând proiecția spre viitor.
Proiectul cuprinde un ansamblu de activități cu caracter educativ ce vizează
dezvoltarea spiritului civic, exersarea atitudinilor democratice, formarea spiritului de
solidaritate, asumarea responsabilităților sociale și presupune implicarea profesorilor și
elevilor din școlile partenere în activitățile propuse.
Proiectul propus vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale oricărui individ:
nevoia de a comunica și a relaționa armonios cu ceilalți, nevoia de integrare socială și de
participare la viața comunității, dorința de afirmare și asumare de responsabilități, nevoia de
dezvoltare activă și creativă, de luare de decizii și rezolvare de probleme, de a rezista
presiunilor negative ale grupului.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail: office@isjneamt.ro

Formarea unui stil de viață activ social, integrarea în diferite grupuri sau asociații,
participarea la activități civice, la concursuri sau alte competiții, dobândirea de repere privind
practicile democratice și standardele europene de civilizație sunt condiții esențiale pentru
dezvoltarea armonioasă a personalității individului. „Educația pentru cetățenie democratică”
se referă la educație, formare, sensibilizare, informare, practici și activități care urmăresc să îi
pregătească și să îi încurajeze pe elevi, prin dobândirea de cunoștințe, capacități și înțelegere
și prin formarea de atitudini și comportamente, să își exercite și să apere drepturile lor
democratice și responsabilități în societate, să aprecieze diversitatea și să joace un rol activ în
viața democratică, în vederea promovării și apărării democrației și a statului de drept.
6. Grup țintă: 90 elevi din clasele V–VIII și 170 de elevi din clasele IX–XI.
Beneficiari:
• 900 de elevi CNI, 40 de cadre didactice
• 45 de elevi și profesori din instituțiile partenere
• Părinți și comunitatea locală
7. Scop, obiective (max 2):
Scopul principal al proiectului este reprezentat de promovarea conceptelor unui stil de
viață activ social, bazat pe implicare, competență, cooperare, toleranță, unitate în diversitate,
voluntariat, implicare în comunitate. Proiectul oferă cadrul formal în care formatorii pot să
lucreze nu doar cu dimensiunea rațional-intelectivă a elevului, dar și cu cea afectivă,
motivațională, atitudinală și socială. Prin aceasta ne dorim să subliniem că formarea și
dezvoltarea complexă a elevului trebuie să se realizeze nu doar în cadrul programului școlar,
ci și prin participarea la activități extrașcolare.
Obiective:
• Încurajarea dialogului în vederea identificării nevoilor și dorințelor elevilor cu
privire la probleme referitoare la participarea la o viață democratică activă;
• Crearea posibilităților pentru elevi de a se implica în comunitățile lor la promovarea
identității locale.
8. Activități (structură):
Nr.
crt.

Activitatea

1.

Grup țintă
90 elevi de
liceu și
gimnaziu

Cutia cu idei – concurs de proiecte în
limbi de circulație internațională

2.
Identitate culturală – expoziție de
postere
3.

Drepturile copilului în UE–

Perioada/
Luna
1, 2, 3

Resurse materiale
Calculator, aparat
foto, hârtie,
creioane colorate

decembrie

90 elevi de
gimnaziu
decembrie

60 elevi de

ianuarie

Carton,
markere,
calculatoare, culori,
hârtie

Calculator,

aparat

Rezultate
(cantitative și
calitative)
Creșterea interesului
pentru diversitatea
lingvistică
europeană, pentru
învățarea limbilor
străine în rândul
elevilor, încurajarea
creativității și a
spiritului practic al
elevilor
20 de postere/afișe,
grupul
țintă
conștientizează
și
promovează
moștenirea culturală
a românilor
Dezvoltarea
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Nr.
crt.

Activitatea

Grup țintă

workshop în parteneriat cu Asociația
elevilor de limbă germană
Guttenberg

gimnaziu și
liceu

4.
Sunt cetățean european – campanie
de promovare a drepturilor
cetățenilor europeni

Perioada/
Luna
1, 2, 3

28 elevi de
clasa a IX-a
februarie

Resurse materiale
foto,
hârtie,
creioane colorate
Calculatoare,
videoproiector,
imprimantă, site-ul
colegiului

Rezultate
(cantitative și
calitative)
competențelor
de
comunicare
într-o
limbă străină și a
competenței civice
Creșterea gradului de
informare a elevilor
cu privire la modul
în care trebuie să
acționeze când le
sunt
încălcate
drepturile

9. Promovare
Proiectul va fi promovat pe siteul școlii, în cadrul Consiliilor Profesorale, în cadrul
Consiliului de Administrație, la orele de dirigenție prin fluturași, broșuri, postere, afișe,
expoziții, dar și prin intermediul postului local de televiziune.
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