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Educație pentru cetățenie democratică activă
TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!

FĂ RAI DIN CE AI!
Liceul Carol I Bicaz

TITLUL PROIECTULUI:

FĂ RAI DIN CE AI! - Promovarea educației pentru cetățenie

democratică în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice din cadrul Liceului Carol I Bicaz și
în comunitatea locală, Bicaz

ARGUMENT:
În contextul social actual, caracterizat printr-o serie de conflicte, amenințări globale,
dezvoltarea tehnologiei, exacerbarea problemelor ce țin de mediul înconjurător, respectarea
autonomiei personale, a formelor de egalitate, toate aceste schimbări impun exersarea
democrației și a drepturilor omului, conceptul de cetățenie, educația pentru drepturile omului.
Astfel, școala reprezintă o micro-comunitate ce funcționează pe baza unor regulamente și
proceduri ce reglementează întreaga activitate. Statutul elevului conține drepturi, dar și obligații
de îndeplinit în cadrul instituției, în spațiile anexe, conceptul fundamental fiind acela de respect.
Dimensiunile educației pentru o cetățenie democratică se referă la:
-

Libertatea de opinie;
Formularea unor argumente;
Manifestarea spiritului de toleranță;
Respectul personal;
Competențe de exersat de către elevi:

-

Să fie capabili să se adreseze clasei, formulând argumente;
Să manifeste dreptul la libera exprimare;
Să-și formeze abilități de analiză și judecată politică;

-

Să manifeste acțiune și participare politică (unii elevi au drept de vot în clasa a XI-a sau
a XII-a, odată împlinind 18 ani);

Acțiunile de realizat presupun reflectarea nevoilor, exprimarea votului, participarea la
alegeri, negocierea și luarea de decizii, acțiunea colectivă.
Competențe personale ale elevilor:
-

Exersarea conștiinței de sine, valorificarea stimei de sine;
Empatia și respectul reciproc;
Responsabilizarea;
Promovarea și respectare drepturilor omului ca un set de valori.

Concepte însușite de elevi:
-

Identitate;
Diversitate și pluralism;
Responsabilitate;
Conflict;
Reguli și lege;
Egalitate, libertate, mass-media.

ACTIVITĂȚI
Nr.

ACTIVITĂȚI

1.

Prezentarea
conținuturilor
referitoare la educația
pentru cetățenie
democratică
Interviu cu un
specialist (din justiție,
comunitate locală)

2.

3.

Dezbateri

GRUP
ȚINTĂ
Elevi,
profesori

PERIOADA

RESURSE

REZULTATE

Septembrie
2020

-audieri
-conferințe

- prezentări
PPT;
afișe

Elevi,
profesori,
părinți,
reprezentanți
comunitate
locală
Elevi,
comunitatea
locală

Octombrie
2020

-interviu
specialist;
- sondaje

- clip video;
- știri;

Noiembrie
2020

Joc de rol
Stagii de
practică

expoziții
portofolii

IMPACT
Conștientizarea în rândul elevilor, a părinților, a profesorilor, a importanței promovării
valorilor democrației autentice, formarea viitorilor cetățeni în spiritul respectării drepturilor
omului în context local, național, dar și european și internațional.

-

PROMOVARE
În comunitatea locală, la școlile gimnaziale din zona Bicaz;
Scrierea unui articol în presa locală;
Înscrierea proiectului pe site-ul Liceului Carol I Bicaz și pe pagina a de facebook a
acestuia

