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Nr. 7404 / 17. XI.2015

„EGALITATEA TREBUIE SĂ FIE REALĂ"
16-20.XI.2015
Denumirea
proiectului

Obiective de învăţare

Activitatea

- formarea deprinderii de analiză,
sinteză,investigare a spaţiului
geografic european;
Itinerarii
Itinerarii
europene
- respectarea diversității și a
europene
comunicării interculturale
- formarea unor deprinderi de
viaţă civilizată şi de comunicare
Educaţie
Zâmbet
şi interumană;
pentru toţi şi
- promovarea înţelegerii şi bucurie
speranţă
empatiei pentru valorile umane;
pentru fiecare

Ziua/ Ora
Localizarea
20.11.2015
ora 1100
sala
multimedia
20.11.2015
ora 1200

Tipul
activităţii

Coordonator
Grup ţintă

Parteneri

Onica Monica
Ungan Cezar
Voinea
(prezentarea
Dumitru
unor regiuni elevii
europene)
colegiului
Realizarea
Coordonator
unui plan de SNAC Prof.
acţiune
în Badiu
vederea
Vicenţiu
desfăşurării

Iftene
Laurențiu
– director
Șc. Gohor
Gologan
Vladimir

- concurs
tematic
- dezbatere
- povestirea,
schimbul de
impresii

C.R.R.S.C.
„Casa
David
Austin”,

Reuniune
proiect

Concurs
tematic

Metodele
utilizate

Evaluare
Jurizare
Juriul format din:
Prof. dr. Ungan Cezar
Prof. Iftene Laurențiu
Doctorand
Gologan
Vladimir
de Colectarea
şi
achiziţionarea cadourilor
şi a diferitelor materiale

- înţelegerea problemelor cu care
se confruntă elevii cu dezabilități
şi
sprijinirea
acestora
în
depăşirea obstacolelor;
- orientarea şi îndrumarea
elevilor din cele două unităţi
şcolare în vederea cunoaşterii şi
acceptării reciproce.
- dezvoltarea spiritului de
echipă;
- creare unei experiențe din Între agonie și
cadrul unei competiții;
extaz, o clipă
de vis...o viață
- socializarea cu elevii din alte pierdută
școli;
- contactul cu personalități
specializate în domeniul propus.

Arta
combate
drogul

unor activităţi
specifice
(donaţii) cu
ocazia
festivităţilor
specifice
sărbătorilor de
iarnă.
21.XI.2015
ora 1000

Festivalului
Antidrog

Complexul
Concurs
Muzeal de Ediția a IV-a
Științele
NaturiiGalați

voluntari
şi Munteni,
suporteri de la jud. Galaţi
clasele a IX-a
A,C

Prof.
Onica
MonicaIuliana
Asociația
„Tinerii și
Viitorul”,
elevii claselor Galați
a X-a

necesare
serbării
organizate de elevii din
cele
două
instituţii
partenere.

- coordonarea
elevilor
în
regizarea unei
piese de teatru
cu
tema
propusă;

- încurajarea elevilor în
domeniul artistic prin
premiile obținute;
- îmbunătățirea lucrului
în echipă;
- creșterea încrederii în
sine;
exprimarea - îmbunătățirea relațiilor
opiniilor
prin sociale și a aptitudinilor
costume,
de comunicare între
sloganuri,
elevi.
https://www.facebook.com/Ti
desene.
nerii-si-viitorul
https://www.facebook.com/E
mbracing-Solidarity

dezvoltarea
aptitudinilor
artistice ale elevilor;

24.XI.2015
ora: 1200

- direcționarea spre modalități de Artă
versus
învățare creative;
Biblioteca
droguri
Municipală
- înlocuirea activităților nocive
„Ștefan
cu activități recreativ-educative.
Petică”,
Tecuci

Minispectacol:
teatru,
muzică,
desen, eseuri.

Prof.
Onica
MonicaIuliana
Aniță Maria
elevii claselor
a X-a;

Biblioteca
municipală
„Ștefan
Petică”,
Biblioteca
Colegiului
Național
”Spiru
Haret”
Prof.
Voinea
Dumitru

exprimarea
mesajelor antidrog
prin
sloganuri
însoțite
de
desene
reprezentative;
- regizarea unei
piese de teatru
care ilustrează
problema
discutată;
exprimarea
opiniilor
prin
dezbateri
și
eseuri pe tema
propusă.

- elevii au dat dovadă de
spirit de echipă dezvoltat
și inițiativă;
- au luat la cunoștință
dimensiunile grave ale
problemei și au aflat
consecințele consumului
de droguri;
- și-au dezvoltat simțul
artistic;
și-au
descoperit
pasiunea pentru artă,
aptitudinile artistice.
- elevii au primit
diplome de participare;
http://tecuceanul.ro/arta-vsdroguri-in-saptamanaeducatiei-globale-2015

- înțelegerea, de către elevi, a Născuţi inegali?
conceptelor
de
egalitate, Inegalitate în
inegalitate, egalitate de șanse
egalitate
şi/
sau inegalitate
Inegalitate
în…
în egalitate - abordarea ideii de egalitate din inegalitate
diferite perspective (teoretice –
versus
egalitate în practice, filosofice – artistice)
inegalitate...
De ce iubesc
egalitatea…
- exprimarea creativă a concepției
personale privind împlinirea, în
epoca
contemporană,
a
dezideratului egalității
- înțelegerea de către elevi a
conceptelor
de
egalitate,
inegalitate, solidaritate;
Egalitate și - exprimarea creativă, prin poezie
și
cântec
a
dezideratului
solidaritate
egalității;
prin cântec
- abordarea ideii de egalitate prin
solidaritate
din
perspective
practice, filosofice și artistice;
- formarea de atitudini și de
valori privind solidaritatea cu
victimele tragediei din clubul
„Colectiv”;
- asimilarea unor norme de
conduită privind comportamentul
în spații publice.
- cunoașterea de către elevi a
termenilor
toleranță
și
intoleranță.
- identificarea
confesiunilor
Conceptul
de
legislația
de egalitatea recunoscute
religioasă în românească
- cunoașterea rolului pe care
Romania
confesiunile le-au avut în
dezvoltarea societății romanești

16-26
.XI. 2015
CNSH

26.11.2015
ora 15

ora 18
sala
multimedia

Conceptul
egalitate
religioasă
România

Concurs
„Cine
câștigă!”

sala
multimedia

23.11.2015
Sunt
COLECTIV

Concurs
eseuri
filosofice

de 23.11.2015
în ora 1100

Spectacol
literarmuzical

Olariu E.
Nicolau D.
de Pamfile G.
Arhip M.
elevii claselor
a XII-a E, F
Nicolau D.
gen Olariu E.
știe, Pamfile G.
Arhip M.
elevii claselor
a VII-a și a
VIII-a
din
Şcolile Nr. 5,
6, 10, 11
Corcioveanu
Cristinel

Asociația
de părinți

Activitate de tip
proiect individual/
activitate practică
(concurs
de
eseuri)

portofoliul
activităţii
(lista participanţilor; lista
câştigătorilor concursului;
eseurile realizate; poze
activitate)
portofoliul
activităţii
(acorduri de parteneriat
Școlile Nr. Activitate
cu
unităţile
şcolare
5, 6, 10, 11 practică (concurs implicate;
Tecuci
–
probe
de plan derulare concurs;
echipaj)
lista elevilor participanţi
lista
câştigătorilor
concursului;
poze
activitate)
Asociația
de părinți

spectacol
muzical susținut
de
elevi
ai
colegiului
recital
folk
Cristi
Corcioveanu

portofoliul
activității
(lista
participanților,
poze, fișiere audiovideo)

Conversația,

realizarea unei expoziții
de
postere
ce
promovează mesaje care
susțin
toleranța
religioasă

elevii claselor
a IX-a A,C,
a X-a A,C

Dezbatere cu Poenașu
invitat
Cătălin
clasa a XI-a D

sala 16
Arhip Mihaela
clasa a X-a F

Protoieria
Tecuci,
Parohia
Sfântul
Gheorghe
Tecuci

expunerea,
dezbaterea

- dezvoltarea sentimentului de
toleranță religioasă în rândul
tinerilor liceeni
- operaționalizarea conceptelor
de egalitate și de gen;
- caracterizarea egalității de gen
în societatea românească actuală.
Egalitatea
prin
ochii - caracterizarea egalității de gen
în contextul european;
copiilor
- evidențierea diferențelor între
noștri!
societatea românească și cea
europeană în ceea ce privește
egalitatea de gen.

Egalitatea de 23.11.2015
gen
- necesitate a ora 1600
unei societăți
sala
sănătoase!
multimedia

23.11.2015
- conştientizarea
problematicii
discriminării prin promovarea Lꞌalphabet de ora 900
importanței egalităţii şanselor;
sala 4
lꞌégalité
- îmbunătăţirea capacității
integrare în societate;

de

24.XI.2015
Different and
Tous égaux,
ora 700
the same
- promovarea unei culturi a
tous
sala 17
egalităţii de şanse;
différents
26.XI.2015
Dis
oui
à
- explorarea imaginilor pe care le lꞌégalité
ora 900
avem despre persoane din
sala17
culturi/naționalități/grupuri
sociale diferite;
26.XI. 2015
ora 1300
Ils sont
- diminuarea stereotipurilor și a comme ça
sala
prejudecăților
multimedia
- să promoveze lectura ca forma
25.11.2015
de cunoaștere și educare;
achiziționare
- să empatizeze cu elevii aflați în Lectura,
Lectura,
dificultate;
27.11.2015
tărâmul
tărâmul
- să dezvolte responsabilităţi egalității între donarea
egalității
pentru propriile acţiuni;
cărților
între copii
copii
- să constituie un fond de carte
pentru
biblioteca
școlii
gimnaziale Ciorăști;

Dezbatere

Prof. Căluean
Alina și prof. CJRAE
Mihalachi
Galați
Monica

problematizarea
argumentarea
conversația
lucrul în echipă

elevii claselor
a X-a C și a
X-a D
Campanie de
conştientizare,
producere de
materiale
Campanie de
conştientizare,
producere de
materiale
Campanie de
conştientizare,
producere de
materiale

prezentare
PawerPoint

Magdalena
Miron
elevii claselor Comitetul
a VIII-a și a de părinți
IX-a D
Lăcrămioara
Țupu

Activitate
practică
(afișe,
creare logo)
Jocuri
Dezbatere
Jocuri
Postere

identificarea și însușirea
de
către
elevi
a
principiilor egalității de
gen
și
promovarea
acestora în acțiunile lor
viitoare.

Diplome de participare

Diplome de participare

cls. a XI-a F
ateliere
de
creativitate open Diplome de participare
space
postere, afişe
baloanele
jocul de rol

Mona
Gabriela
cls. a XI-a F

Magdalena
Campanie de Miron
conştientizare Adrian Miron
Cls. X-a A, B
voluntariat
Maxim Liliana
Aniță Maria
achiziționare
Petrica
de cărți și
Ramona
donarea
acestora Școlii Elevii Școlii
Gimnaziale
Gimnaziale
Ciorăști
Ciorăști

dezbaterea
Librăria
Alexandria
din
Focșani

Diplome de participare
Cărți donate

Activități
practice

Fotografii
Diplome
Fișe de autoevaluare

- independenţa economică egală
pentru femei și bărbaţi ;
- reprezentare egală în procesul
Egalitatea
trebuie sa fie decizional ;
- eradicarea tuturor formelor de
reală.
violenţă bazată pe gen;
- eliminarea stereotipurilor de
gen.
- identificarea
principalelor
stereotipuri şi prejudecăţi ale
Prejudecăţi lumii moderne.
- conştientizarea
importanţei
şi
stereotipuri eliminării stereotipurilor ca sursă
a discriminării de orice fel.
- dezvoltarea
capacităţii
de
empatie cu diferite categorii
sociale discriminate.
- identificarea
principalilor
factori de discriminare;
- enunțarea
stereotipurilor
existente pe piața muncii;
- promovarea
unor
soluții
Egalitate în pertinente în scopul diminuării
fenomenului
de
segregare
realitate
profesională și discriminare
salarială.
- identificarea valorilor comune
umanității;

26.XI.2015
Discriminarea
de gen

ora:1200
sala 8.

26.11.2015
Prejudecăţi şi
ora 1300
stereotipuri

Activităţi
nonformale

Munteanu
Mihaela-Nina
Gheorghe
Oana

Laborator
Corect

Lupu Cristina

psihologul
școlar

Dezbatere

promovarea egalității de
șanse între genuri.

joc de rol

chestionare

Căluean
Alina.

Sava
Viorica
C.L. Oltea
Doamna
Tecuci
ONCR

învăţarea prin
descoperire

Expunerea
27.11.2015
Stereotipuri la
angajare

ora 1500

Activitate
non-formală

Bărbieru
Nicoleta

Consilierul
școlar

masă rotundă

Dezbaterea
non-formală,

Consilierul
școlar

27.11.2015

Muzica
și
dansul
- glasuri și 27.11.2015
aripi de îngeri

Brainstorming
Joc de rol

laborator
informatică

- evidențierea diferențelor dintre Suntem diferiți ora 1600
oameni (sex, vârsta, etnie, statut și totuși egali
social);
laborator
informatică
- eliminarea
stereotipurilor
sociale și a etichetării.
- cooperarea cu ceilalți pentru
analizarea unor modalități de
combatere
a
atitudinilor
intolerante din școală, familie,

Campanie de Prof. Sechel
conștientizare
Carmen
Onica Monica
Producere de
materiale.
elevii claselor
a XII-a D
a X-a D.

masă rotundă,

Bărbieru
Nicoleta

Studiu de caz
Expunerea
Brainstorming

vizionare

Joc de rol

prezentări
PowerPoint.

Dezbaterea
Turul galeriei
Călianu
Marcela

Dans, muzică

Concursuri
Sala de
sport
Minispectacole

evaluarea materialelor
educaționale (prezentări,
fluturase) create de elevi
și
care
subliniază
drepturile și obligațiile
fiecărui om pe piața
muncii completarea unor
fișe Știu/ Vreau să știu/
Am învățat”
evaluarea materialelor
educaționale create de
elevi
(prezentări,
broșuri)
și
care
subliniază drepturile și
obligațiile fiecărui om în
societate
completarea unor fișe
Știu/ Vreau să știu/ Am
învățat
Portofoliul
activităţii
(plan derulare concurs;
lista participanţilor; lista
câştigătorilor concursului;

grup de prieteni;
Să învățăm
să
trăim
- promovarea respectului față de Egali prin artă 27.11.2015
împreună
valorile interculturalității și a
participării sociale;
Educația
globală versus
- exprimarea prin muzică, dans, educație
27.11.2015
desen și sport a dezideratului completă,
a
egalității
sufletului și a
corpului

Director adjunct,
Prof. Rodica Cristovici

Desen

Ilaș
Constantin

Simeza,
etaj 2

Miniexpoziții
concursuri

Activități
sportive

Neaga Doru
Pamfile Doru

Sala de
sport

Concursuri
sportive

poze activitate)
Portofoliul
activităţii
(plan derulare concurs;
lista participanţilor; lista
câştigătorilor concursului;
poze activitate)
Portofoliul
activităţii
(plan derulare concurs;
lista participanţilor; lista
câştigătorilor concursului;
poze activitate)

Consilier educativ,
Prof. Doina Nicolau

