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În secolul al XXI-lea, în ciuda publicității pe scară largă cu privire la egalitatea de 

șanse, în multe domenii se manifestă un fenomen contrar celor vehiculate – foarte mulți 

oameni suferă încă din cauza inegalității. Este vital ca tuturor persoanelor, indiferent de rasă, 

gen, proveniență socială etc., să li se acorde aceleași drepturi în ceea ce privește accesul la un 

nivel înalt de educație, competențe digitale și o bună abilitate de a comunica în limbii străine. 

Aceste probleme necesită o abordare urgentă prin sensibilizarea grupurilor care pot influența 

această realitate nepotrivită timpurilor noastre, astfel încât direcția de urmat să fie una 

favorabilă. Doar după ce tuturor oamenilor li se oferă aceste oportunități, poate fi posibilă 

realizarea adevăratei egalității, eliminându-se orice formă de discriminare, conducând astfel 

la o Europă mai fericită și mai pașnică, o Europă cu cetățeni “mai egali”. 

Acest proiect își propune să abordeze toate aceste probleme și să sensibilizeze elevii, 

oamenii școlii, autoritățile locale, subliniind aceste diferențe marcate de oportunități și 

solicitând aceleași drepturi meritate pentru toți oamenii, indiferent de cine sunt și de unde 

provin. Acest proiect va oferi soluții practice pentru aceste problem. 

Participanții direcți la proiect vor include elevi, profesori și personal școlar din Turcia, 

Bulgaria, Italia, România, Norvegia și Portugalia, precum și alți participanți indirecți care vor 

fi implicați în activitățile proiectului. 

Activitatea referitoare la un manifest de tipul „Spuneți„ NU” la ...” va include 

aspecte precum discriminarea, segregarea, rasismul, agresiunea, violența, știrile false, 

diferențele de gen și alte forme de dezinformare online și va avea ca scop creșterea gradului 

de conștientizare a acestor fenomene, ajutând la rezolvarea lor.  



Materialul „Educație fără bariere” își propune să evidențieze oportunitățile de 

exploatare a educației deschise și să dezvăluie idei inedite pentru utilizarea tehnologiei 

digitale și a noilor tehnologii. Activitatea va conține prezentări cu privire la scopurile pentru 

care ar putea fi utilizată tehnologia digitală precum și potențialele amenințările ale folosirii 

acesteia în mod nepotrivit. 

Setul intitulat „Cine trebuie să facă ce pentru incluziunea socială?” conține 

prezentări privind responsabilitățile diferitelor segmente ale societății pentru a ajuta la 

desfințarea barierelor în ceea ce privește incluziunea socială.  

Conținutul „Predarea limbilor străine” va arăta avantajele pe care le oferă stăpânirea 

limbii engleză, care este considerată o limbă internațională.  

Prezentările despre „Discriminarea de gen” se concentrează pe faptul că, de obicei, 

femeile sunt tratate diferit și inegal față de bărbați în diferite domenii.  

Finalul proiectului îl va contitui documentul numit „Declarație de egalitate”. 

Diverse  modalități de lucru vor fi folosite pe parcursul derulării proiectului, cum ar fi 

prezentări prin mijloace multi-media, chestionare care vor cere opiniile elevilor, jocuri de rol 

etc. Vor fi folosite și alte tipuri de implementare, cum ar fi materialele tipărite și electronice, 

dramatizarea, interviurile, chestionarele, prelegerile, atelierele de lucru, jocurile, testele și 

chiar poeziile, precum și seminarii tematice. 

Cu acest proiect, încercăm să obținem rezultatul și impactul exercitării unei influențe 

asupra sensibilizării participanților, precum și a celor interesați de incluziunea socială, 

competența digitală și lingvistică și să oferim produse practice și concrete care pot fi 

disponibile pentru cât mai mulți oameni pe cât posibil fără rezerve.  

 

PRTENERI 

• Lørenskog videregående skole – Nordbyhagen (Norvegia) 

• Cukurova Elektrik Anadolu High School – Kahramanmaraş (Turcia) 

• Istituto Tecnico Economico Statale “Antonio Maria Jaci” – Messina (Italia) 

• Escola Secundária Domingos Rebelo – Insulele Azore (Portugalia) 

• Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” – Oradea (România) 

• Școala nr. 149 – Sofia (Bulgaria) 
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