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Proiectul Educație pentru cetățenie democratică activă TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!

Sunt tânăr și responsabil!
1. Şcoala: Școala Gimnazială „Dumitru Almaș”, Negrești
Adresă : Localitatea Negrești, Comuna Negrești, Strada Principală, nr.121
Site : https://scoalanegresti.ro/
Telefon : 0233242565
Mail : sc_dumitru_almas@yahoo.com
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Coordonator proiect : prof.Vădureanu Elena-Lămîița - director
Consilier educativ : Roban Andrei
Profesor : Drăgoi-Antoniuc Bogdan Stejărel
Profesor : Sava Cosmin

3. Titlul proiectului: Sunt tânăr și responsabil!
4. Perioada/durată: mai – iulie 2020
5. Argument :
Societatea contemporană, în general, se confruntă cu probleme de ordin civic, social, eticoprofesional din ce în ce mai ample. Astfel, în rândul copiilor/elevilor, apar probleme noi şi
variate – neglijenţă şcolară, absenteism, diminuarea interesului pentru studiu, violenţă,
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consum de stupefiante, neimplicare în viaţa şcolii, uneori, a comunităţii etc. Educaţia pentru
cetățenie democratică - educația pentru drepturile omului în astfel de situaţii are un rol
predominant în sensul că oferă soluţii pentru eradicarea sau cel puţin diminuarea unor astfel
de acţiuni care necesită o informare corectă şi completă a costurilor şi beneficiilor acţiunilor
umane, o gestiune minuţioasă a situaţiilor, capabilă să elimine riscuri prin corecţii esenţiale de
conduită dezvoltând spiritul civic la scară naţională, o societate civilă de calitate pentru o
cetăţenie democratică. Școala joacă un rol esențial în viața elevilor, de aceea, trebuie să ofere
un mediu în care elevii și adolescenții să poată nu doar să își dezvolte competențe prin
învățarea în clasă, ci și să aplice aceste competențe în viața reală.
Proiectul nostru „Sunt tânăr și responsabil!” urmărește formarea unui cetățean activ,
informat și responsabil, pregătit pentru a trăi și a acționa într-o societate democratică.
6. Grup ţintă/beneficiari:
direct: 48 de elevi
clasa a V-a – 15 elevi ;
clasa a VII-a – 18 elevi ;
clasa a VIII-a – 15 elevi.
indirect: ceilalţi elevi ai școlii 104, 20 cadre didactice, părinţii,
comunitatea locală
7. Scop, obiective :
Scopul proiectului: formarea calităților cetățeanului activ și responsabil, promotor al
valorilor naționale, general-umane și democratice, capabil să-și asume responsabilitatea
pentru propriul destin și destinul comunității.
Obiective:
1. Desfășurarea unei lecții de consiliere pe tema însușirii și respectării valorilor
democrației, conștientizând că școala este o micro-comunitate, care servește
ca un model de societate în general.
2. Realizarea unui spațiu de informare și afirmare a tinerilor activ și creative prin
publicarea revistei LOTUS .
8. Activităţi:
Nr.

Activitatea

Grup ţintă

Perioada
Luna
1, 2, 3

Elevii

Luna mai

crt
1. Școala – ca loc
unde elevii pot
învăța din
experiența
reală de viațălecție de
consiliere
educativă
2.

LOTUS –
revista elevilor

Resurse
materiale

Rezultate
(cantitative și
calitative)

Calculatoare,

Fișe de lucru

claselor V-

fișe de lucru,

Documentare

VIII

documentare

Cadre didactice

beneficiarii

implicate

direcți

Elevi participanți

Elevii școlii
, cadre

iunie

Calculator, soft
editare

Revista LOTUS
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3.

activi și
responsabili
„Sunt tânăr și
responsabil!”diseminarea
proiectului în
comunitatea
locală

didactice
Comunitatea iulie
părinților,
comunitatea
locală

Internet,
calculator, presă

Parteneriat încheiat

9. Impact
Proiectul va avea un impact deosebit asupra tuturor factorilor implicați.
10. Promovare/ Diseminare
Promovarea și mediatizarea proiectului se va face prin:
•

Communicate de presă;

•

Site-ul școlii;

•

Facebook-ul școlii;

•

Consiliul elevilor;

•

Google classroom- clasele virtuale.
Diseminarea rezultatelor: după fiecare activitate se vor posta rezultatele pe siteul școlii și al Primăriei Negrești.

Director,
Prof.Vădureanu Elena-Lămîița
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