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Proiectul Educație pentru cetățenie democratică activă TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!

IMPLICĂ-TE, POȚI SCHIMBA LUMEA!
1. Şcoala : ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI
Adresă : Str. Vasile Alecsandri, nr. 64, Gherăești, județul Neamț
Site : http://scoalagheraesti.ro/nt/
Tel/fax : 0233/746164
E-mail : s_gheraesti@yahoo.com
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Coordonator: prof. Bărgăoanu Laura-Daniela – director
Consilier educativ : prof. Dănculesei Ermina
Profesor Nichituș Geanina
3. Titlul proiectului: IMPLICĂ-TE, POȚI SCHIMBA LUMEA!
4. Perioada/durată: aprilie 2020 – iunie 2020
5. Argument – descrierea proiectului (max 1 pagină, TNR 12, spațiere 1,5):
Participarea la acţiuni cu dimensiune publică sau la procesul decizional reprezintă
indicatori importanţi ai civismului, iar participarea la viaţa comunităţii presupune însă
competenţe care trebuie formate şi dezvoltate.
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Proiectul Implică-te, poți schimba lumea! urmărește conștientizarea copiilor cu privire
la drepturile pe care le au cetățenii înt-o societate democratică, dar și implicațiile care emerg
din exercitarea acestor drepturi. Încurajarea independenței mentale și învățarea prin
descoperire, prin experiența personală și practică, prin interacțiunea socială cu ceilalți
reprezintă situații de învățare care îi determină pe copii să identifice soluții la problemele
comunității în care trăiesc.
Activitatea ,,Mai informați, mai puternici!” are la bază ideea că elevii își construiesc
propriile sisteme de informații, asociind ceea ce știu și au înțeles deja, cu noile informații,
folosind concepte, creând idei, judecând în lumina experienței lor sau a altora. Elevii vor
identifica drepturile pe care le au în familie, în școală și în comunitate, precum și
responsabilitățile care le revin astfel încât comunitatea în care trăiesc să fie într-o continuă
evoluție pe linia democrației.
Pentru că elevii înțeleg cel mai bine temele complexe studiind exemple bine alese,
activitatea

,,Citesc! Gândesc! Folosesc!” și-a propus să îi determine să înțeleagă

ce

înseamnă drepturile și consecințele nerespectării acestora, prin studierea unor opere literare
care aduc în prim-plan tocmai drepturile copilului, încălcarea drepturilor etc. Știind din start
că operele literare pleacă, totdeauna, de la ,,un sâmbure de adevăr”, elevii vor putea identifica
și înțelege conceptele de drept, libertate, responsabilitate, demnitate, respect, îngrădirea
libertăților etc.
Prin activitatea ,,Devino un cetățean activ!” copiii vor înțelege că viața de zi cu zi a
elevului nu se rezumă doar la viața de elev, ci și la viața de membru al unei familii și al unei
comunități. Cu sprijinul cadrelor didactice vor elabora chestionare, vor intervieva membri ai
familiei (atât plecați la muncă în străinătate, cât și din localitate) cu privire la drepturi, precum
și la responsabilitățile pe care le au la nivelul comunității din care fac parte. De asemenea vor
descoperi și cum sunt implicați membrii familiilor lor în dezvoltarea comunității în care
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trăiesc. Copiii vor descoperi care sunt problemele comunității și vor încerca să identifice
soluții pentru rezolvarea acestora. Analiza și concluziile interviurilor vor fi prezentate pe
pagina de facebook a proiectului, dar și în revista acestuia, ,,Implică-te, poți schimba lumea!”.
Toate rezultatele proiectului vor fi însumate în activitatea de diseminare când se va
prezenta și revista ,,Implică-te, poți schimba lumea!”, activitate în cadrul căreia se vor
încheia parteneriate cu instituții din comună.
Până la urmă, ceea ce contează este performanța, modul în care elevii se comportă,
pentru că în democrație, dezbaterea și discuția reprezintă mijlocul de rezolvare a problemelor
și de soluționare a conflictelor, iar negocierile duc la armonie, prin compromisuri.
6. Grup ţintă/beneficiari:
 direct: 22 de elevi/clasa a VI- a A
20 de elevi/clasa a VI- a B
23 de elevi/clasa a VII- a A
25 de elevi/clasa a VII- a B
 indirect: comunitatea elevilor din școală – aprox. 380 elevi
comunitatea cadrelor didactice – 25 cadre didactice
comunitatea părinților
comunitatea locală
7. Scop, obiective :
Proiectul Implică-te, poți schimba lumea! are drept:


Scop: Formarea tinerilor ca viitori cetățeni ce participă responsabil la viața socială și
politică a comunității prin dezvoltarea unei atitudini de responsabilitate pentru
bunăstarea proprie, a celorlalți și a comunității, în general



Obiective:
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O1 – Implicarea elevilor în situații de învățare ce presupun înțelegerea drepturilor și utilitatea
exercitării acestora prin prisma asumării responsabilităților, ca demers prioritar în învăţarea
democraţiei;
O2 - Realizarea unei activități cross-curriculare de conștientizare a copiilor cu privire la
evoluția societății din perspectiva drepturilor omului și a respectării acestora.
8. Activităţi:
Nr.

Activitatea

Grup ţintă

crt
1.

Mai
informați,
mai
puternici!

90

Perioada Resurse materiale
Luna
1, 2, 3

elevi Luna 1

beneficiari

-o pagină de facebook

Calculator/laptop/

direcți
10

-Internet

smartphone/tabletă

cadre

-Filmulețe,

didactice

Rezultate
(cantitative și
calitative)

PPT-

uri

despre

a proiectului
-3

dezbateri

cu

prezentare de filmulețe
pe pagina de facebook

drepturile
copilului

si

democrație
2.

Citesc!

90

elevi

Luna 2

-Operele

literare: - 3 sesiuni virtuale pe

Gândesc!

beneficiari

,,Alexandru

Folosesc!

direcți

Lăpușneanu”,

6

cadre

C.

didactice

baza operelor studiate
de - o revistă a proiectului

Negruzzi; în format digital ce

,,Domnul Vucea”, cuprinde compuneri și
de B. Ștefănescu eseuri ale copiilor
Delavrancea
-Articole de ziar/
de revistă
-Internet
-Calculator

3.

Devino un

90 elevi

Luna 2

-Internet

- 100

cetățean

beneficiari

Luna 3

Calculator/laptop/

intervievate

activ!

direcți

smartphone/tabletă - o

de

persoane

dezbatere

pe

o
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6 cadre

-chestionare

pagină de facebook a

didactice

-fișe de lucru

proiectului
- revista

proiectului

pentru

prezentarea

concluziilor
interviurilor
4.

Faptele mă

Comunitatea

Luna 1

Donații

- 1 club al voluntarilor

reprezintă!

elevilor

Luna 2

(alimentare,

-2

Comunitatea

financiare)

voluntariat

părinților

Scrisori

Comunitatea

mulțumire

-25 cadre didactice

380 elevi ai Luna 3

-Internet

-2

școlii

Calculator/laptop/

încheiate cu Biblioteca

activități

de

de -380 elevi ai școlii

locală
5.

Implică-te,
poți

parteneriate

schimba

25

lumea! -

didactice

-revista proiectului Gherghel” Gherăești și

diseminarea

Comunitatea

-pagina

proiectului

părinților

facebook

Comunitatea

proiectului

cadre

smartphone/tabletă Comunală ,,PS Petru
de Primăria

Comunei

a Gherăești

locală

-1 legătură către site-ul
Primăriei Gherăești

9. Impact:
Prin implicarea în activitățile proiectului copiii vor conștientiza care este rolul lor în
comunitatea din care fac parte, precum și pentru evoluția unei societăți democratice. Ei vor
înțelege că informarea e arma cea mai puternică în schimbarea mentalității populației și că
negocierea e soluția optimă pentru conviețuirea în armonie cu semenii.
Întrucât valorile se învață prin experiență și prin modele convingătoare, activitățile
derulate vor îmbunătăți relațiile între elevi, aceștia înțelegând faptul că egalitatea nu înseamnă
că toți trebuie tratați la fel, ci tratați într-un mod în care să le servească nevoilor lor, iar
cunoașterea și exercitarea drepturilor cetățenești se realizează bazându-ne pe respect,
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demnitate și responsabilitate, ceea ce presupune foarte multă dragoste față de sine și față de
semeni.
10. Promovare/ Diseminare:
Promovarea și mediatizarea proiectului se va face prin:
-

Comunicate de presă;

-

Site-ul școlii;

-

Pagina de facebook a școlii/ proiectului;

-

Consiliul elevilor.
Diseminarea rezultatelor:
-după fiecare activitate se vor posta rezultatele pe pagina de facebook a proiectului, a
școlii și pe site-ul unității de învățământ;
-se va realiza revista ,,Implică-te, poți schimba lumea!” în care se vor prezenta
rezultatele proiectului.

DIRECTOR,
Prof. Bărgăoanu Laura Daniela
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