LiceulTeoretic Jean Monnet
Str. Jean Monnet, Nr.2
Sector 1- Bucuresti
Tel/fax: 021 230 50 78
E-mail:ltjeanmonnet@gmail.com

PROIECTUL SI REGULAMENTUL PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR CLUBULUI
EUROPEAN

I.

DEFINIȚIE

Clubul European este un spațiu de formare, comunicare, informare, deschidere culturală, întâlnire,
integrare a valorilor europene. Clubul urmărește educație pentru o cetățenie europeană, promovează
toleranța, solidaritatea, egalitatea, pluralismul european, protecția mediului și patrimoniului național în
context european.
II.
-

III.

JUSTIFICAREA PROIECTULUI
Necesitatea promovării valorilor Uniunii Europene în rândul tinerilor şi a informării cu privire la
instituţiile şi politicile structurilor europene.
Nevoia creării unui cadru critic de analiză şi participare la dezbaterile europene asupra unor teme de
interes general.
Necesitatea formării unui context favorabil implicării elevilor şcolii în proiecte europene şi în
platforme civice europene.
SCOP

·
Dezvoltarea unui mediu de promovare a valorilor (toleranţa, solidaritatea, egalitatea, unitatea) a
pluralismul europea, a practicilor democratice europene şi a spiritului european în Liceul Teoretic ”Jean
Monnet”. Formarea competențelor de comunicare, gândire critică și analitică și lucru în echipă în rândul
elevilor.
IV.

GRUPUL ȚINTĂ
Elevii claselor a V-a – a XII-a din Liceul Teoretic ”Jean Monnet”.

V.

OBIECTIVE

a) promovarea proiectului Cetăţenie Europeana Activă în rândul elevilor ;
b) implicarea elevilor în dezbateri cu privire la subiecte de interes general privind integrarea în Uniunea
Europeană şi consecinţele acestui proces;
c) promovarea toleranţei şi respectului reciproc, a valorilor cetăţeniei europene;
d) oferirea unor oportunităţi de formare pentru persoane interesate;
e) facilitarea contactului dintre elevii şcolii şi cei din străinătate pentru crearea unui cadru de discuţie pe
teme de interes comun, al schimburilor de experienţă şi de bune practici.
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VI.

PERIOADA
Noiembrie 2015 – iunie 2016

VII.

DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII

Clubul European are întâlniri lunare sau bilunare, joia și marțea între orele 10.00 – 13.00
VIII. RESURSE UMANE
a) grupul de inițiativă ;
b) parteneriate actuale : ISMB, Asociația de părinți, CȘE ;
c) parteneriate vitoare : Asociația Pro Democrația, Spațiul Public European, GEYC Romania
IX.

RESURSE MATERIALE:

Resursele materiale includ : calculator, videoproiector, aparat foto, casetofon, C.D.- uri, broşuri,
flipchart, markere
X.

RESURSE FINANCIARE:
Resursele financiare vor fi asigurate de sponsorizari, donații, proiecte.

XI.
ACTIVITĂȚI
a) colocvii ;
b) simpozioane ;
c) sesiuni de informare ;
d) vizionare filme documentare pt. cunoaşterea UE ;
e) activităţi sub genericul Europa in şcoală ;
f) concursuri ;
g) activităţi culturale ;
h) expoziţii pe teme de interes european : Ziua Mondială a Drepturilor Omului, Saptâmana Europei,
Ziua Mondiala a Educaţiei, Zilele Europei ;
i) corespondenta şcolara europeana ;
j) programe de mobilitate europeană Erasmus+ ;
k) vizite de studiu
l) dezvoltare de parteneriate şi acţiuni comune cu cluburi din ţară şi din străinătate ;
m) întâlniri cu parlamentari europeni, factori de decizie.
XII.

REZULTATE AȘTEPTATE

a) Implicarea activă a elevilor în dezbateri şi stimularea acestora de a-şi sustine punctul de vedere;
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b) obţinerea unei colaborării constructive cu organizaţii nonguvernamentale şi guvernamentale care să
sprijine implicarea elevilor şcolii în proiecte europene şi în platforme civice europene;
c) creşterea gradului de informare şi de interes al elevilor pentru problemelor de actualitate la nivel
european.
XIII. DISEMINAREA INFORMATIILOR:
a) Site-ul școlii;
b) Blogul clubului;
XIV. MODALITĂȚI DE EVALUARE
Evaluarea proiectului se va sigura prin chestionare, sondaje de opinii, cartea de însemnări „Clubul
european”, cutia cu sugestii.

