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PROIECTUL
"THINKING ALLOWED - Teenage students have their say on Human Rights"/"GÂNDIREA PERMISĂ elevii adolescenți iau cuvântul despre drepturile omului" s-a născut pentru a promova o participare mai
activă în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani ca cetățeni europeni și, astfel, contribuie, în
conformitate cu Declarația de la Paris, din 2015, la promovarea valorilor referitoare la libertate,
egalitate, demnitate, drepturile omului și respectarea diversității.

De asemenea, proiectul a fost gândit ca răspuns la atacurile din 2016, care au evidențiat necesitatea de
a coopera, de a coordona, de a face schimb de experiență și de a asigura că cele mai bune idei și practici
de predare și educație sunt împărtășite în întreaga Uniune.

Ideea principală a proiectului este aceea de a lucra, simultan, asupra a două aspecte: pe de o parte,
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împărtășirea și identificarea celor mai bune practici care vor implica utilizarea sistemelor informatice și,
pe de altă parte, desfășurarea momentelor transnaționale de schimb în care elevii se pot întâlni cu
colegii din alte țări europene în probleme legate de drepturile omului.

În ceea ce privește primul aspect, o comparație între realitățile școlare din țările care au adoptat o
abordare diferită față de predarea educației civice (Spania, Franța și Grecia au introdus educația civică
ca disciplină distinctă, în timp ce Italia și România au optat pentru predarea acestei discipline într-un
mod transversal) poate contribui la adoptarea celor mai bune și mai eficiente practici în acest domeniu
al educației școlare. În acest sens, GÂNDIREA PERMISĂ are ca scop stimularea unei reflecții asupra
metodologiilor de predare și transmitere, precum și asupra valorilor civile ale dimensiunii europene a
cetățeniei.

Activitățile prevăzute vor urmări instruirea elevilor pentru a identifica aspecte comune ale diferitelor
culturi și legislații în domeniul protecției libertății și diversității. Compararea cu ceilalți le va permite să
învețe să aprecieze diversitatea, contribuind în același timp la îmbunătățirea abilităților lingvistice și
digitale.

CARE SUNT ACTIVITĂȚILE PREVĂZUTE ÎN PROIECT?
ACTIVITATEA C1
Loc de desfășurare: Italia;
Participanți: cadre didactice.

Obiectivul activității va fi acela de a permite membrilor participanți să își împărtășească experiențele în
utilizarea tehnicilor de predare inovatoare, cum ar fi, pe de o parte, utilizarea tehnologiei informatice,
iar, pe de altă parte, învățarea prin cooperare și învățarea participativă. Aceasta va permite o dezbatere
aprofundată asupra abordării pedagogice privind utilizarea acestor metodologii.
Activitatea va avea o durată de 5 zile, din care 2 sunt dedicate călătoriei și 3 sunt dedicate instruirii.

ACTIVITATEA C2
Loc de desfășurare: Spania;
Instituție parteneră gazdă: Ies San Rosendo, Mondoñedo ;
Participanți: elevi însoțiți de cadre didactice.
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Mobilitatea în Spania va avea ca obiectiv abordarea problemei protecției drepturilor omului în ceea ce
privește discriminarea de gen. Mobilitatea va dura 5 zile plus 2 zile pentru aranjamentele de călătorie.

ACTIVITATEA C3
Loc de desfășurare: Franța;
Instituție parteneră gazdă: Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon ;
Participanți: elevi însoțiți de cadre didactice.

Mobilitatea va viza aprofundarea problemei drepturilor omului din punctul de vedere al diferitelor
aspecte, cum ar fi migrația și fenomenul de bullying. Mobilitatea va dura 5 zile plus 2 zile pentru
aranjamentele de călătorie.

ACTIVITATEA C4
Loc de desfășurare: România;
Instituție parteneră gazdă: Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, Suceava ;
Participanți: elevi însoțiți de cadre didactice.

Mobilitatea în România va avea drept obiectiv abordarea drepturilor omului și a egalității de gen.
Mobilitatea va dura 5 zile plus 2 zile pentru aranjamentele de călătorie.

ACTIVITATEA C5
Loc de desfășurare: Grecia;
Instituție parteneră gazdă: A’Arsakeio Geniko Lykeio Psychikou, Atena;
Participanți: elevi însoțiți de cadre didactice.

Mobilitatea în Grecia va avea ca scop reflectarea conceptului de cetățenie, drepturile omului și
aspectele sociale, așa cum ele sunt percepute de instituțiile și în viziunea UE. Mobilitatea va dura 5 zile
plus 2 zile pentru aranjamentele de călătorie.
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3 profesori din fiecare
țară
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CUM SUNT SELECTAȚI PROFESORII DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE?

Selecția cadrelor didactice care doresc să facă parte din echipa de implementare se va face în urma
completării, de către acestea, a formularului de aplicație (Anexa 1). Apelul pentru selecția echipei de
implementare ramâne deschis pe site-ul școlii până pe data de 30 noiembrie 2017.
În cazul unui excedent în numărul de aplicații, se va acorda prioritate candidaților cu competențe în
domeniul de interes al proiectului.

Toate datele cu caracter personal transmise de candidați pentru participarea la selecție, vor fi utilizate în conformitate cu Legea
677/2001, exclusiv în scopul gestionării acestei proceduri și a oricăror proceduri legate de implementarea proiectului

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Pentru informații suplimentare, puteți contacta persoana de contact a școlii (prof. Alexandra Sîrghi) sau
pagina

de

Facebook

Thinking

allowed

-

Erasmus+

sau

puteți

trimite

un

e-mail

la

Erasmus.thinkingallowed@gmail.com.

Acest proiect este finanțat prin contribuția Uniunii Europene
* Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Agenției Naționale și nu le face în niciun fel
responsabile.
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