Școala noastră este inițiator al proiectului eTwinning, “All equal, all different. In
Human Rights we trust”, care se derulează pe parcursul acestui an școlar, cu școli din Italia,
Franța, Polonia și Turcia. Echipa de proiect este format din 11 elevi din clasa a X-a C:
Claudia Dăscălescu, Andrei Petruc, Sabina Coșoreanu, Eric Moroșan, Miruna Mihalache,
Nechita Livia, Vlad Merghidan, David Pătrăuceanu, Andrei Puiu, Delia Flișcu și Andreea
Gurzu coordonați de prof. Ciobanu Loredana.
La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului. După acest act istoric, Adunarea Generală a recomandat statelor
membre să nu precupețească nici unul din mijloacele care le stau la dispoziţie pentru a
publica în mod solemn textul Declaraţiei şi "pentru a face astfel ca el sa fie distribuit, afişat,
citit şi comentat, în principal în şcoli şi în alte instituţii de învăţămînt, indiferent de statutul
politic al ţărilor sau teritoriilor".
Astfel, în întreaga Europă și în lume, în această zi au loc activități variate de
popularizare a documentului și de creștere a încrederii populației școlare în drepturile și
libertățile cetățenești.
Această zi a fost marcată de școala noastră printr-o campanie de informare și de
promovare a inițiativei eTwinning. Astfel, elevii din grupul țintă al proiectului (11 elevi din
clasa a X-a C) grupați în echipe i-au familiarizat pe colegii lor cu drepturile omului prin
intermediul unor activități interactive. Ei au pregătit un chestionar, în Google Form, despre
drepturi și situații de încălcare a acestora în viața școlară și nu numai pentru a identifica
nevoile de cunoaștere ale elevilor din acest segment școlar și în funcție de interpretarea
acestui chestionar au stabilit activitățile relevante pentru ziua de 10 decembrie.
Obiectivele activității:
1. Dezvoltarea competențelor digitale și a celor legate de media literacy
2. Îmbunătățirea cunoștințelor despre drepturile omului și dezvoltarea gândirii critice
3. Dezvoltarea competențelor sociale și interculturale ale elevilor.
Grup țintă:
Elevii colegiului din clasele V-IX (300 elevi)și profesorii lor.

