
 Activitatea/proiectul  

 

Project MAI PIU’ - Memory Against Inhumanity: people with mental disorders under 

totalitarian regime in Europe -  Project n. 589088-CITIZ-1_2017-1-CITIZ-REMEM 

1.  Perioada în care s-a derulat noiembrie 2017 – ianuarie 2019 

2. Grup ţintă la nivelul parteneriatului 25 de elevi, clasa aIXa, Liceul cu Program Sportiv Suceava 

25 de elevi, clasa aIXa, Liceul teoretic Filadelfia Suceava 

25 de elevi, clasa aIXa, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava 

3. Coordonator Coordonator internațional Netforpp Europa, Italia 

Liceul cu Program Sportiv Suceava - coordonator național 

4. Obiective 

 
 

Obiectivul principal al  proiectului este schimbarea mentalității adolescenților din Europa față de 

persoanele cu dizabilități mentale 

 

Obiective adiacente: 

 

1. Dezvoltarea și implementarea de programe care să prevină discriminarea. 

2. Promovarea unui mod de viață corect și reducerea intoleranței rândul elevilor și tinerilor. 

3. Creșterea oportunităților de incluziune a elevilor și tinerilor în forme le educației moderne, bazate 

pe ”educația reciprocă” în școală. 

4. Cercetarea în rândul elevilor și implementarea unor strategii naționale și internaționale  care să 

prevină folosirea jignirilor, apostrofărilor în rândul elevilor și tinerilor. 

5. Dezvoltarea parteneriatului cu alte țări pentru a asigura schimbul reciproc de cunoștințe și bune 

practici. 

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare, Om ți societate, Consiliere și orientare 

6. Produsele finale si rezultatele 

obţinute şi gradul lor de utilizare 

concretă la nivelul parteneriatului, 

al instituţiei şi în afara acesteia 

Produs final: 

Broșură educațională- Etica supraviețuirii 

Rezultate așteptate: 

Rezultate abstracte: proiectul va promova toleranța, coeziunea socială și solidaritatea. 

Rezultate concrete: 

1.Un chestionar despre anumite aspecte ale unui comportament corect 

2.O broșură cu strategii naționale și internaționale privind discriminarea, intoleranța, lipsa de respect, 

lipsa demnității umane 

3.O enciclopedie intitulată ”Drumul spre succes” 

4.Un CD cu eseuri în legătură cu tema proiectului 

5.Planuri de lecții transdisciplinare 

7. Metodele de evaluare si de 

diseminare folosite 

Diseminare: 

Conform Strategiei de diseminare  

-în cadrulConsiliului profesoral 

-la ședința Comitetului reprezentativ al părinților 



-în cadrul Cercurilor metodice 

-În mass-media locală/județeană (Monitorul de Suceava) 

Rezultatele  

-grupuri țintă: 

peste 700 de  elevi din Filadelfia, 66 profesori și peste 300 părinți  

Prioritatea noastră va fi de a ajunge și la elevii care nu sunt implicați direct în proiect, în special la 

clasele mai mici, pentru a crește interesul lor pentru desfășurarea activităților realizate în egală 

măsură, profesorii care nu sunt implicați în mod direct în proiect vor fi conștientizați asupra 

oportunitatii oferite și a rezultatelor didactice. În cele din urmă, un rol fundamental, faptul că va fi 

expus părinților elevilor: vor fi învățați să înțeleagă importanța faptului de a oferi copiilor lor 

experiențe neconvenționale asupra învățării. 

Mai mult, este important să se ia în considerare diseminarea proiectului în rândul grupurilor "care nu 

sunt vizate", de exemplu, publicul larg, care va fi atras prin afișe, comunicate de presă sau prin 

intermediul rețelelor sociale.  

 

8. Impactul (asupra instituţiei, 

personalului şcolii, elevilor, 

părinţilor, comunităţii locale, etc.) 

De fiecare dată când apare ceva nou în școala noastră, acea noutate aduce schimbări în gândire, 

comportament și perspectivă nu doar în mentori, ci și în destinatarii acesteia, adică în ELEVI. Cu alte 

cuvinte noi, dascălii, investim în elevii noștri oferindu-le experiențe diverse și un mediu  

care să-i schimbe în bine. Există numeroase puncte tari și menționăm câteva dintre ele: îi va inspira pe 

elevi; îi va provoaca pe profesori și elevi să facă muncă de echipăși va încuraja fiecare idee, 

creativitatea având un rol vital; le va arăta elevilor adevăratul înțeles al unei noi „descoperiri”. 

Impactul la nivelul elevilor 

Participarea la  proiecte internaționale înseamnă pentru elevi o lecţie exemplară referitoare la 

diversitate, sub toate aspectele ei (socială, culturală, etnică, religioasă, de gen), iar faptul că aceştia pot 

avea acces la astfel de proiecte  în repetate rânduri le oferă şansa de a-şi însuşi nu doar cunoştinţe şi 

valori de interrelaţionare şi cu caracter civic, de cetăţenie democratică, ci şi atitudini de acelaşi tip, 

precum şi competenţe transversale precum cele de comunicare în limba maternă sau în limbi străine, 

competenţe digitale sau de a învăţa să înveţi, ori competenţa de a integra cunoştinţele în structuri şi 

sisteme noi. 

Toți elevii din parteneriat vor împărtăși continuu perspectivele și experiențele lor cu alte școli din 

parteneriat și vor beneficia de procesul dialectic în acțiune. Această sinteza va forma baza pentru 

activitatea lor de învățare. 

Programul activităților de prevenire a discriminării îi va ajuta pe elevi să gândească și să aleagă un 

mod corect de abordare a celor de lângă noi. Elevii vor avea sansa de a participa la activitățile care vor 

avea un rezultat pozitiv, prin înțelegerea rolului lor în societatea în care trăiesc. 

 

Impactul la nivelul profesorilor 

Profesorii vor aduce calitate actului didactic, în beneficiul elevilor, vor implica părinții în activitățile  

școlii, făcându-i parteneri în educație. Proiectul va oferi posibilitatea internaționalizării actului de 



predare-învățare, un deziderat al sistemului de învățământ actual. 

Profesorii implicați în schimburile cu cadre didactice din acest proiect, vor dobândi metode îmbogățite 

de predare și orizont lărgit.  

 

Impactul asupra supra comunitatii locale/regionale/nationale/internationale 

Comunitatea locala si cea extinsa de invatare va beneficia de CALITATE in educatie, o crestere  

valorica a resursei umane, o consolidare a relatiei scoala-comunitate locala- comunitate extinsa de 

invatare in contextual valorilor europene, prin diseminarea rezultatelor activitatilor vizate de proiectul 

Memory Against Inhumanity: people with mental disorders under totalitarian regime in 

Europe, dezvoltarea parteneriatelor cu alte institutii si organizatii pentru a imbunatati calitatea in 

educatia elevilor si a adultilor, maximizarea cooperarii intre scoala si comunitatea locala, dezvoltarea  

constiintei europene, dezvoltarea sentimentului de apartenenta la comunitatea europeana, implicarea 

altor institutii locale in educatie prin implementarea de programe de parteneriat. 

 

 

 

 

9. Caracterul inovator Participare, oportunitate, schimbare, aventură, nerăbdare, vise împlinite, experiență, explorare, 

descoperire, dezvoltare, drumuri deschise ... sunt câteva din cuvintele care ar putea defini impactul 

proiectului  Memory Against Inhumanity: people with mental disorders under totalitarian 

regime in Europe în Liceul Teoretic Filadelfia. Nefiind experți în acest domeniu al proiectului 

nostru,  încercăm să trezim în participanți interesul  şi astfel, vom descoperi diverse moduri în care îi 

putem ajuta să își descopere abilități și să dobândească cunoștințe practice. 

Proiectul tinteste gasirea de abordari innovative si interdisciplinare pentru educatia scolara, pentru 

investigarea științifică care inspira entuziasm pentru elevi si profesori deopotriva. Scopul nostru este 

sa promovam metodele nonformale ,transformate in provocari innovative ale echipelor de elevi, in 

care acestia preiau ,,fraiele,, si ating noi nivele de invatare. Broșura educațională- Etica supraviețuirii 

va fi pluvaloare. Studiul in grupe de varste diferite, munca in echipa incluzand abilitati de 

management, si alegerea unui subiect de studiu propriu este, de asemenea, unul dintre aspectele 

innovative ale acestui proiect. 

Parteneriatul international largeste scopul elevilor si ofera un context natural de folosire a limbii 

engleze ca limba de lucru, fara a mai mentiona oportunitatea excelenta de a invata despre alte culturi. 

 

10. Sustenabilitatea activităţilor 

desfăşurate şi a rezultatelor obţinute 

la nivel instituţional şi la nivelul 

parteneriatului 

 

Toate activitățile proiectului vor continua după încheierea proiectului.  Brosurile educaționale vor 

include informații cu privire la efectul discriminării oamenilor din jurul nostru. Brosurile elaborate vor 

conține informații despre realizările proiectului, inclusiv rezultatele obținute și produsele create. Ele 

vor putea fi folosite pentru ghidarea, educarea, compararea și lansarea unor cercetări suplimentare a 

mai multor generații de elevi. Broșura cu strategiile naționale și internaționale de luptă împotriva 



discriminării va fi utilizată și de către alte școli și organizații. Site-ul proiectului va fi un instrument 

eficient de difuzare a informațiilor cu privire la ceea ce vom lucra. 

 


