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
Proiectul Educație pentru cetățenie democratică activă -

TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!

DISTANȚA CARE NE APROPIE
1. Aplicant: Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roman
Str. Mihai Eminescu, nr.27 Roman Tel. 0233 744599
m_eminescu_roman@yahoo.com www.scmeminescuroman.ro
2. Coordonatorul proiectului: Ștefănucă- Avram Elena Tamara
3. Titlu proiectului: DISTANȚA CARE NE APROPIE
4. Perioada/durată: 3 luni (aprilie, mai, iunie)
5. Argument
Trăim vremuri fără precedent, în care gesturi și lucruri obișnuite altădată, ca o simplă
strângere de mână sau o întâlnire cu prietenii, ne expun astăzi riscului de a ne infecta cu noul
virus. Această situație trebuie să ne dezvolte mai mult ca oricând simțul responsabilității și
să ne facă să conștientizăm că numai respectând regulile stabilite ne vom proteja pe noi și pe
ceilalți de acest nou inamic al omenirii.
Motivăm alegerea acestei teme din dorința de a aduce un plus de informații referitoare
la ce este, cum se transmite, care sunt măsurile de prevenire ale răspândirii acestui virus, dar,
și de a dezvolta la elevi spiritul de solidaritate, compasiune, cooperare și credința că împreună
putem și vom învinge acest inamic nevăzut. Prin acest proiect dorim să le oferim copiilor
ocazia de a se manifesta creativ, arătându-ne viziunea lor asupra lumii într-o perioadă dificilă
pentru omenire.
Este greu de anticipat ce va urma și când va lua sfârșit această pandemie, de aceea
trebuie să învățăm cum să ne comportăm responsabil respectând regulile de igienă personală
și cele de distanțare socială pentru a nu ne îmbolnăvi și pentru a face mai ușoară munca celor
care luptă în aceste momente în prima linie, pentru siguranța noastră. Dorim, prin proiectul
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nostru să le arătăm că îi apreciem pentru tot ceea ce fac și să le mulțumim pentru că în aceste
momente, mai mult decât oricând, veghează ca nouă să ne fie bine.
Un aspect important al proiectului îl constituie componenta de educație civică,
necesitatea şi dreptul tuturor de a deține informații

și de a se implica în problemele

comunității chiar și printr-un click.
6. Grup ţintă/beneficiari:
-direct: 15 elevi din clasele V-VII
Listă participanți proiect :
1.Dîscă-Lucaci Giulia
2.Dîscă-Lucaci Andrei
3.Arghiropol Miruna
4.Bejenariu Mireya
5.Burghelea Daria
6.Gotcu Cezara
7. Lăpușneanu Daria
8.Uldedaj Dajena
9.Marcu Alexandra
10. Murgeanu Alina
11.Iorga Ana Maria
12. Dâncā Daria
13. Ciobanu Rareș
14. Munteanu Ioana
15.Neagu Filip
-indirect: elevii școlii, cadre didactice, părinţii, comunitatea locală
Echipa de proiect:
-prof. Ștefănucă-Avram Tamara
-prof. Ivan Ana-Maria
-prof. Capraru Cristinel
7. Scopul proiectului: dezvoltarea la elevi a responsabilității și a spiritului de solidaritate,
cooperare, implicare în vreme de pandemie si dupa , pentru a fi capabili să devină cetățeni
responsabili, sensibili la problemele comunității
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Obiective:
- implicarea elevilor în acţiuni ce vizează dezvoltarea spiritului civic, formarea spritului de
solidaritate și asumarea responsabilităţilor sociale
- dezvoltarea la elevi a abilităților de interrelaționare și utilizare a informației în mediul online
-

conștientizarea respectării regulilor de igienă , apărarea vieții și de prevenire a bolilor

transmisibile .
8. Activităţi:
1. Mă apăr de coronavirus, informându-mă!– elevii se informează, învață acasă
prin jocuri, vizionare de filmulețe cum să se protejeze de noul Coronavirus
2. Totul va fi bine! – expoziţie on-line de desene şi creaţii ale elevilor cu mesaje de
încurajare adresate tuturor oamenilor, dar și de recunoștință față de cei care veghează asupra
siguranței noastre
3. Învață să te comporți responsabil!- realizarea unui pliant cu cele mai importante
recomandări privind conduita pe timpul pandemiei, pe care elevii îl vor distribui în mediul online colegilor, prietenilor, membrilor familiei, cunoscuților din comunitate.
4.Online/live realizarea interviu ( film ) cu profesori , colegi , prieteni despre viața
de elev /profesor inainte si dupa ridicarea restricțiilor.
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9.Impact
- O mai bună informare din surse oficiale
- Valorizarea copiilor talentați prin realizarea unei expoziţii cu lucrările acestora
- Implicarea elevilor în proiecte cu impact social
10.Promovare/ Diseminare
-pe site-ul școlii
-în grupurile elevilor și părinților fiecărei clase
-în comunitate, prin trimiterea broșurii, cu un click, unui număr cât mai mare de personae
11.Buget - resurse financiare propii
08 mai 2020
Director,
Pofesor Rusu Mihaela Cristina
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