Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Proiect TRUE - Tolerance, rights and unity in education
2018-EY-PMIP-R2-0011
finanțat

prin PROGRAMUL

DE

EDUCAȚIE,

BURSE,

UCENICIE

ȘI

ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic
European (SEE) – mecanismul financiar 2014-2021

1. Şcoala : LICEUL TEHNOLOGIC « VASILE SAV »
Adresă : Bulevardul Republicii nr.46 Roman județul Neamţ
Site : www.vaasilesav.ro
Telefon : 0233/744.786
mail: vasilesav@yahoo.com
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Coordonator Prof. Alexandru Lezeu - director
Consilier educativ: prof. Marelena Ungureanu
Profesor Lăcrămioara Ploșniță
Profesor Daniela Dăscălița
3. Titlu proiectului: Cetățean în inima cetății

4. Perioada/durată: mai 2020-iulie 2020
5. Argument – descrierea proiectului:
Intr-o societate în care diversitatea reprezintă măsura tuturor transformărilor
economice și sociale, toți participanții au nevoie de repere solide care să le definescă
parcursul. Insușirea valorilor democrației este calea cea mai sigură de a-i pregăti pe
adolescenți pentru a participa cu succes la viața comunităților (profesionale, culturale,
sociale) din care fac sau vor face parte.
Proiectul Cetățean în inima cetății este un răspuns la nevoia de a implementa în
viața școlii și a comunităților convergente cu aceasta un set de valori care să fie însușite
de toți participanții. Se pornește de la ideea că elevi sunt foarte buni receptori (prin
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faptul că sunt la vârsta acumulărilor), dar devin și vectori de opinie și pot multiplica
exemplele pozitive în comunitate (prin faptul ca sunt entuziaști și au nevoie de
afirmare).
In cadrul acestui proiect se va crea un Club de cetățenie activă – Agora, loc în
care vor fi propuse teme de dezbatere, modele de comportament democratic, inițiative
civice, voluntariat. Acest club va avea propriul blog care va fi administrat de elevi.
Spațiul de informare și afirmare a tinerilor va fi completat de ziarul Adolescentul de
Roman, a cărui ediție va fi dedicată unor probleme grave cu care se confruntă tânăra
generație (consumul de droguri, traficul de ființe umane, munca la negru, securitatea
sanitară).
Toti elevii scolii noastre vor participa la o lecție comună de consiliere
educațională- Unitate în diversitate - Unitate pentru demnitate. In cadrul acestei lecții
se vor prezenta elevilor informații legate de necesitatea respectării fiecărui participant
la viața cetății. Comunitatea presupune respectarea diversității și afirmarea demnității
ființei umane. Pentru a contribui la educația pentru democrație a comunității
romașcane,

se va desfășura activitatea Cetățean în inima cetății. Se vor încheia

parteneriate de colaborare cu câteva dintre instituțiile reprezentative (Primăria
Municipiului Roman și Biblioteca Municipală G.R.Melidon). Se vor realiza legături pe
site-urile acestor instituții către proiectul Cetățean în inima cetății. In acest mod, lecția
Unitate în diversitate- Unitate pentru demnitate va fi « predată » și comunității locale,
iar ziarul Adolescentul de Roman va fi distribuit în mediul on line.
6. Grup ţintă/beneficiari:
direct: 87 de elevi, dupa cum urmează :
 31 elevi/ clasa a IX-a B
 30 elevi/ clasa a X-a B
 26 elevi/ clasa a X-a D
indirect:
 comunitatea elevilor din școală – aprox. 900 elevi
 comunitatea cadrelor didactice– 50 cadre didactice
 comunitatea părinților
 comunitatea locală
7. Scop, obiective:
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Proiectul Cetățean în inima cetății are drept:
 Scop : cultivarea valorilor democratice (non-violență, decizia majorității,
corectitudine, toleranță, recunoaștere reciprocă) în rândul tinerilor care trăiesc în
societatea actuală, societate în care diversitatea reprezintă măsura transformărilor
sociale și economice.
 Obiective
•

O1- realizarea unui «spațiu» de informare și afirmare a tinerilor, prin
înființarea unui Club de cetățenie activă și prin editarea ziarului școlii, timp
de 2 luni, pentru 87 de elevi-beneficiari direcți.

•

O2- realizarea unei lecții de consiliere pe tema însușirii și respectării valorilor
democrației și «predarea» ei mai departe în comunitate, timp de o lună, pentru
toți beneficiarii proiectului.

8. Activităţi:
Nr.
crt

Activitatea

1. „Agora”- Club de cetățenie
activă , blog
2. «Adolescentul de Roman»- ziar
3. « Unitate în diversitate- Unitate

pentru demnitate »- lecție de
consiliere educativă

4. “Cetățean în inima cetății”-

diseminarea proiectului în
comunitatea locală

Grup
ţintă
87 elevi
beneficiari
direcți

elevi
din
școală
profesori
elevi
din
școală
profesori

comunitate
a parinților
comunitate
a locală

Perioada
Luna
1, 2, 3
Luna 1
Luna 2
Luna 1
Luna 2
Luna 1

Luna 2

Resurse
materiale
Calculator
Calculator
Soft editare
ziar
Fise de
documentare
Fise de lucru

Internet
calculator

Rezultate

(cantitative
și calitative)
1blog
4 reuniuni
club

1ziar
varianta
electronică
650 elevi
50
cadre
didactice
2 fișe de
documentare
1 fișă de
lucru

2
parteneriate
2 legături
către
site
urile
instituțiilor
partenere
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9. Impact
Se va ameliora comportamentul elevilor în şcoală şi în societate şi se vor adăuga
noi valenţe relaţiilor interpersonale dintre elevi, profesori, părinţi. Prin implicarea în
organizarea şi desfăşurarea activităţilor, tinerii vor conştientiza rolul pe care îl au în
propriul proces de educaţie. Se va valoriza rolul şcolii în educaţia tinerilor şi se va
sensibiliza comunitatea pentru susţinerea instituţiilor de învăţământ în demersul
acestora. Se vor deschide noi canale de comunicare între instituţiile responsabile de
educaţia tinerilor la nivel local şi regional.
10. Promovare/ Diseminare
Promovarea şi mediatizarea proiectului se va face prin:
•

comunicate de presă

•

site-ul liceului

•

Consiliul elevilor

•

Google Classroom- clasele virtuale.

Diseminarea rezultatelor:
•

după fiecare activitate se vor posta rezultatele pe blog-ul proiectului şi pe siteul şcolii.

•

Pe site-urile Primăriei Municipiului Roman și cel al Bibliotecii Municipale
„Radu Melidon” vor fi create legături către proiectul Cetățean în inima cetății.

Director,
Prof. Alexandru Lezeu
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