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Pașim cu încredere spre viitor
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1. Școala: Școala Gimnaziala„Vlad Dănulescu”, Comuna Pâncești, Strada Principală
nr. 30
Telefon:0233256203
Mail: scoala_pancesti@yahoo.com
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Coordonator: Prof. Huci Bogdan
tel. 0751145115
mail: hucibbogdan@yahoo.com
3. Titlu proiectului: PAȘIM CU ÎNCREDERE SPRE VIITOR
4. Perioada/durata: 11.05.2020- 12.06.2020
5. Argument- Descrierea proiectului
Responsabilitatea nu le revine
doar liderilor țărilor noastre ori celor aleși sau numiți să facă ceva anume. Ea revine
fiecăruia dintre noi. Pacea, de exemplu, începe în fiecare dintre noi. Când avem pace
interioară , putem trăi în pace și cu cei din jurul nostru.
Dalai Lama
Pornind de la acest citat, ne propunem prin implementarea acestui proiect în
cadrul școlii noastre, formarea , diseminarea, informarea , practicilor și activităților care au
ca scop , prin formarea la elevii școlii noastre a capacităților, cunoștințelor, atitudinilor și
comportamentelor , pentru a-i pregăti și a-i încuraja să adopte un stil de viață democratic .
Școala Gimnazială „Vlad Dănulescu” iși propune să contribuie la dezvoltarea
liberă , intergrală și armonioasă a elevilor din comunitatea noastră, la formarea personalității
lor pentru a deveni cetățeni care respectă valorile democrației și ale umanității dovedind
autonomie și empatie, prin cunoașterea drepturilor pe care le au , a resposabilităților, a
cunoașterii de sine.
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În cadrul acestui proiect , ne dorim să promovăm principiile echității sociale și a
demnității umane , respectarea drepturilor copilului , înțelegerea și acceptarea diversității
umane, în vederea formării elevilor noștri ca cetățeni democratici.
În contextul actual, activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura on-line, pe
platformele pe care deja lucrăm cu elevii noștri, prin fișe de lucru, chestionare și dezbateri
on line.
6. Grup țintă /beneficiari:
Direct: elevii claselor a VI-a si a VII-a
Indirect: cadrele didactice , părinții
7. Scop:
Scopul pricipal al acestui proiect este cel de a oferi elevilor acele cunoștințe,
capacități și atitudini care să îi ajute în înțelegerea drepturilor pe care le au,
responsabilităților și obligațiilor, realizând astfel că pot avea un rol important în viața
comunității și societății în care trăiesc, dar și abilitarea acestora să întreprindă acțiuni în
societate pentru apărarea și promovarea drepturilor cetățeanului democratic.
8. Obiective:
-dezvoltarea interesului elevilor de a se implica în procesul decizional
- încurajarea elevilor în rolurile lor de tineri cetățeni pentru a juca un rol activ în societatea
și comunitatea în care trăiesc
9. Activități:
Nr.
crt.

Activitatea

Grup țintă

Peioada/luna

Resurse
materiale

Rezultate

1.

Pașaporul meu- Cine
sunt eu ?

Clasa a VIa si a VII-a

11.05.202015.05.2020

Fișe,
creioane
colorate,
chestionare,
materiale
video

Postere,

Drepturile copilului
și nevoile lui

Clasa a VIa si a VII-a

18.05.202022.05.2020

Fișe,
creioane
colorate,

Dezbateri

2.

3

Desene

Postere

chestionare,
materiale
video
3.

4.

5.

Drepturi
responsabilități

și

Clasa a VIa si a VII-a

25.05.2020-

PrejudecățiCum
sunt eu perceput de
către colegi și cum îi
percep eu pe ei

Clasa a VIa si a VII-a

1.06.2020-

Să nu îi uităm pe
cei de lângă noiactivitate
de
voluntariat

Clasa a VIa si a VII-a

8.06.2020-

28.05.2020

5.06.2020

Fișe,
creioane
colorate,
chestionare,
materiale
video

Dezbateri,

Fișe,
creioane
colorate,
chestionare,
materiale
video

Dezbateri

Desene

Fotografii

12.06.2020

10. Impact:
Rezultatele proiectului vor conduce la îmbunătățirea calității vieții elevilor sub
diferite aspecte.
11. Promovare/Diseminare:
Toate activitățile din cadrul proiectului vor fi promovate pe site-ul școlii, dar și pe
pagina acesteia de Facebook.
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