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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. Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț
Adresă: Str. Petru Rareș Nr. 26, Piatra- Neamț, județul Neamţ
Site: https://liceul-spiru-haret.ro
Telefon : 0233/226079
email: spiru_haret20022000@yahoo.com

2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Coordonator: Prof. Mititelu Radu, tel. 0745844578, email: radumc25@yahoo.com
Prof. Cozma Mona Elena, tel. 0753459936, email: cozmamona@gmail.com
Prof. Ciurea Ioana, tel. 0741607837, email: bellaioana@gmail.com

3. Titlul proiectului:
DEMOCRAȚIA- DREPTURI, DIVERSITATE, SOLIDARITATE

4. Perioada/ durată: decembrie 2021- februarie 2022
5. Argument
Având în vedere schimbările rapide care se petrec astăzi în lume, diversitatea mediului
în care trăim, necesitatea ca orice cetățean să fie activ, bine informat și responsabil, se impune
realizarea unui model de educație pentru a fi un membru capabil să își asume roluri și să aducă
plus valoare comunității din care face parte. Cetățenii astfel educați au un rol activ în construirea
unei societăți democratice mai bune, iar formarea abilităților și atitudinilor specifice unei
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implicări active este esențială. Pe lângă faptul că își cunosc drepturile și responsabilitățile,
cetățenii activi dau dovadă de solidaritate și sunt gata să contribuie la bunul mers al societății.
Într-o societate democratică, elevii trebuie să înțeleagă corect ce înseamnă democrația
și care sunt drepturile de care se pot bucura, dar și care sunt responsabilitățile lor, de aceea prin
proiectul „Democrația - drepturi, diversitate, solidaritate” ne propunem să contribuim la
formarea tuturor competențelor cheie pentru ca elevul să devină un cetățean activ, informat și
responsabil, pregătit pentru a trăi și acționa într-o societate democratică.
Civismul este o realitate multidimensională, în care competențele ce țin de exercitarea
drepturilor și responsabilităților pot fi privite și ca fundament, dar și ca element constitutiv al
tuturor aspectelor vieții într-o astfel de societate. Spiritul civic se bazează pe demnitatea umană,
pe egalitatea, participarea și împuternicirea cetățenilor. Școala este locul unde elevii pot învăța
din experiența reală de viață, iar acesta poate deveni chiar un model pentru o societate mai bună,
deoarece membrii unei comunități școlare pot participa la luarea deciziilor într-o mai mare
măsură în mediul școlar decât ar fi posibil în afara acestuia.
Prin intermediul activităților elevii vor fi deprinși să observe, să analizeze, să exprime
puncte de vedere și să aibă atitudini vis-a-vis de fapte, situații, să înțeleagă sensul profund și
dinamica pe care o creează. Ne propunem să sprijinim educarea elevilor în sensul înțelegerii
societății cu toate componentele sale, ca să dorească și să poată să intervină, ulterior, cu
competență și responsabilitate, în tot ceea ce înseamnă diversitate, egalitate de șanse și cetățenie
activă. Tinerii care sunt deprinși încă din școală să observe cu atenție, să înțeleagă cu claritate
și să ia atitudine față de tot ceea ce se petrece în jurul lor, în comunitatea mai mică ori mai mare
din care fac parte, vor deveni cu certitudine acei cetățeni responsabili și implicați de care este
atâta nevoie în societatea modernă.

6. Grup țintă:
Beneficiari direcți:
• 20 preșcolari
• 60 elevi învățământ primar
• 60 elevi învățământ gimnazial
• 60 elevi învățământ liceal
Beneficiari indirecți:
• 730 preșcolari/elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate locală

7. Scop
Încurajarea și sprijinirea elevilor pentru a deveni cetățeni activi, informați și responsabili,
pregătiți pentru a trăi și acționa într-o societate democratică.

8. Obiective:
•
•

promovarea cetățeniei democratice, drepturilor omului și înțelegerii interculturale în
rândul elevilor;
dezvoltarea pentru elevii din grupul țintă a unor abilități de viață precum
responsabilitatea, participarea activă, luarea deciziilor, planificare şi organizare,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, Nr.4A
tel. 0233/214860, fax 0233/215807, e-mail: office@isjneamt.ro

leadership, comunicare şi relaţionare, rezolvarea problemelor, munca în echipă şi
cooperarea, încrederea în sine etc

9. Activităţi:
Nr.
crt.

Activitatea

Grup ţintă

1.

VOLUNTAR ÎN
ȘCOALA MEA

120 elevi din
învățământul
primar,
gimnazial,
liceal

2.

ȘI NOI AVEM
DREPTURI!

120 elevi din
învățământul
primar,
gimnazial,
liceal

3.

ÎNVĂȚĂM SĂ
140 preșcolari,
TRĂIM ÎN
elevi din
DIVERSITATE! învățământul
primar,
gimnazial,
liceal

Perioada

Resurse
materiale

Decembrie Flyere, pachete
2021
cu haine,
dulciuri, jucării

Ianuarie
2022

Broșuri, laptop,
produse
papetărie

Februarie
2022

Laptop, fișe de
documentare,
materiale video,
produse de
papetărie

Rezultate
(cantitative și
calitative)
• Donații către 30 de
elevi de la CSEI
„Alexandru
Roșca”
Piatra-Neamț;
• Creșterea motivației
elevilor din grupul
țintă
pentru
participarea
la
activitățile
de
voluntariat.
• Expoziție desene
• Broșură
benzi
desenate realizate în
timpul activităților
• Material video
• Nivel ridicat de
cunoștințe
despre
drepturile
și
responsabilitățile
copiilor.
• 1 atelier de teatru;
• 2
activități
de
dezvoltare personală
• Ccreșterea gradului
de informare cu
privire la atitudinile
și
abordările
nediscriminatorii față
de persoanele cu
dizabilități,
de
diverse etnii, religii,
etc.

10.Promovare
Promovarea şi mediatizarea proiectului se va face prin comunicate de presă, postări pe
rețelele de socializare, site-ul școlii, informări în ședințele Consiliului elevilor.
Diseminarea rezultatelor se va realiza prin prezentări succinte în cadrul cercurilor
pedagogice, lectoratelor cu părinții și în ședințele Consiliului elevilor.
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