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PARTENERI:
-

Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, ROMÂNIA

-

Escola Secundária de Gondomar, Gondomar PORTUGALIA

-

IES San Rosendo, Mondoñedo SPANIA

-

Liceo Statale "Publio Virgilio Marone", Avellino (AV) ITALIA

-

Lycée La Martinière Monplaisir, LYON FRANŢA

-

Antalya Anadolu Lisesi, Muratpaşa TURCIA

DESCRIERE:
Proiectul își propune să inițieze elevii în analiza reclamelor din mass-media din punctul de
vedere al stereotipurilor de gen. Scopul este nu doar identificarea acestora și analiza impactului
lor

asupra gândirii tinerilor, ci și demontarea și reconstruirea lor într-un mod valorizant.

Platforma eTwinning oferă un spațiu virtual de discuții și de lucru sigur în care elevii participanți
în proiect pot relaționa, schimba idei și lucra împreună cu partenerii din alte școli.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
- construirea unor relații de prietenie între tinerii europeni;
- familiarizarea tinerilor cu realitățile socio-culturale ale Europei de astăzi ;
- depășirea stereotipurilor de gen prin dezvoltarea unei gândiri deschise ;
- dezvoltarea unei atitudini responsabile privind folosirea mijloacelor de comunicare în masă ;
- stabilirea unei comunicări eficiente între tinerii cetățeni europeni ;
- îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba străină și în utilizarea mijloacelor TIC ;
- antrenarea competențelor de bază stipulate în curriculum ;
- mediatizarea în comunitate a produselor realizate de elevi în proiect;
- educarea respectului pentru celelalte culturi;
- încurajarea muncii în echipă ;
- motivarea elevilor în a depăși eventualele dificultăți în comunicare.

REZULTATE PRECONIZATE:
- expunere online, pe platforma eTwinning și în școlile partenere a rezultatelor obținute și a
produselor realizate;
- colaborare în echipe mixte internaționale pe forumul de discuții al platformei;
- crearea de logo-uri relevante pentru tema proiectului;
- crearea unei pagini Facebook unde sunt publicate atât toate rezultatele proiectului cât și
informații interesante legate de subiectul stereotipurilor de gen în publicitate.

PRODUSE ALE ELEVILOR DE LA
LICEUL TEHNOLOGIC « MIHAI EMINESCU » DUMBRAVENI

