Proiectul „Lecţii ale trecutului pentru viitor - PACEA”
Concursul Naţional Euroscola, ediţia a XI-a (2018-2019)

Cu bucurie vă anunţăm că elevii voluntari ai Clubului de Pace Act+ din Liceul Tehnologic Economic
„Virgil Madgearu” Iaşi vor fi implicaţi în perioada 10 septembrie – 24 octombrie 2018 în derularea
proiectului „Lecţii ale trecutului pentru viitor - PACEA”, în cadrul Concursului Naţional Euroscola, ediţia
a XI-a (2018-2019).

Scopul şi obiectivele proiectului
Ne propunem să diseminăm rezultatele obţinute în cadrul parteneriatului strategic Erasmus+„Ascultă
povestirile trecutului – al Doilea Război Mondial” (2015-1-RO01-KA201-015121) şi să valorificăm
experienţele acumulate de elevi pe parcursul proiectului în direcţia cunoaşterii trecutului şi aprecierii
păcii ca valoare universală. Astfel, nu contribuim doar la sustenabilitatea proiectului realizat cu fonduri
europene, prin conceperea şi implementarea unei campanii de informare şi conştientizare a beneficiilor
realizate, ci urmărim şi multiplicarea modelului şi principiilor Clubului de Pace Act+ înfiinţat în şcoala
noastră ca activitate în proiect în alte şcoli şi în comunitate. Nu în ultimul rând, dorim să evidenţiem
importanţa accesării fondurilor europene pentru implementarea unor proiecte de impact pentru
comunitatea de care aparţinem, dar şi pentru contextul naţional şi european în care trăim.

Ce aşteptări avem?
În contextul dinamicii actuale a societăţii, Organizaţia Naţiunilor Unite a decretat anul 2019 ca Anul
Internaţional al Moderaţiei. Considerăm că acest proiect constituie o oportunitate deosebită pentru elevi de
a promova valori precum cunoaşterea şi valorizarea trecutului, interculturalitatea şi deschiderea spre
diversitate, pacea şi comportamentele prosociale, în vederea combaterii violenţei, prevenirii
discriminării, marginalizării şi excluziunii, consolidării coeziunii în cadrul comunităţilor şcolare şi,
implicit, la nivelul societăţii.
Ne propunem să derulăm:
- activităţi de diseminare a celor două produse intelectuale ale parteneriatului strategic
Erasmus+„Ascultă povestirile trecutului – al Doilea Război Mondial” (cartea „Ascultă trecutul –
Mărturii din al Doilea Război Mondial” şi cartea cu sugestii metodice „Activităţi non-formale –
Aplicaţii: al Doilea Război Mondial) şi a unor activităţi educative non-formale, cum ar fi „Biblioteca
vie” şi „Teatrul Forum” care să aibă ca efect apropierea tinerilor de studiul istoriei şi de învăţămintele
acestuia printr-o abordare deschisă, corectă şi echilibrată;
- activităţi de conştientizare a necesităţii educaţiei pentru pace şi a dezvoltării în rândul elevilor a
competenţelor cu caracter social şi civic şi a unui comportament pozitiv, tolerant, conciliant, bazat pe
respect, acceptare şi preţuire reciprocă.

Echipa de proiect:
prof. Aurora Cristina Balan, coordonator al Clubului de Pace Act+;

prof. Daniela Nicoleta Livadaru, coordonator al Comisiei pentru Proiecte Europene;
elevi din clasele a X-A, a X-a C, a X-a E, a XI-a B, a XI-a D şi a XI-a F, membri ai Clubului pentru
Pace Act+:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nume şi prenume elev
Angheluţă Oleg
Asofiei Ştefan
Bobu Bianca
Buinciuc Gabriela
Ciobanu Denisa
Coşulschi Ion
Cotiugă Anda
El-Derbi Ameer
Filoti Paula
Florea Tamara
Goldum Eliza
Hoamia Alexandru
Humă Bianca
Meclea Andreea
Murariu Elena
Pîntea Amalia
Raţă Morena
Rusu Ramona
Stan Andreea
Tarhon Eduard
Timofte Lavinia
Topal Iulia
Tudorache Delia
Zugravu Mirela

Clasa
XI F
XI D
XE
XI B
XE
XI F
XI F
XC
XI F
XI F
XI F
XI D
XE
XE
XI B
XE
XE
XE
XC
XE
XE
XI D
XI B
XE

Activităţi principale:
– promovarea proiectului Euroscola în cadrul şcolii şi al comunităţii;
– încheierea de parteneriate cu instituţii relevante pentru proiectul nostru;
– campanie de promovare şi diseminare în comunitate a parteneriatului strategic Erasmus+ „Ascultă
povestirile trecutului – al Doilea Război Mondial” în alte şcoli şi instituţii interesate;
– campanie de promovare a valorilor europene în şcoli: „Moment de Pace” – 21 septembrie 2017, Ziua
Internaţională a Păcii;

Vă aşteptăm să ne fiţi alături şi să urmăriţi activităţile noastre!

Învaţă lecţia trecutului, acţionează pentru pace!

