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 „În toată Europa, extrema dreaptă a câștigat forță, mișcările dintr-o gamă largă de țări 

europene vorbind despre  politici mai extreme în fața problemelor globale. Se împarte în 

societatea noastră europeană urmărește diferențe intergeneraționale, sociale / economice, fiecare 

factiune manifestând o lipsă de dorință de a se angaja pozitiv cu cei cu care nu sunt de acord și 

consecvența creșterea punctelor de vedere extreme atât în politică, cât și în rețelele sociale.” 

(Evan Maudsley, 2018). 

 Acest proiect își propune să abordeze creșterea punctelor de vedere extreme și a 

confruntării, ajutând elevii și comunitățile lor să dezvolte abilități în negociere, gândire critică, 

social media alfabetizare și în cele din urmă un sentiment al diverselor identități europene. 

Aceasta va face acest lucru prin sprijinirea studenților să se angajeze cu comunitățile lor, 

intervievând și cercetând opiniile lor, și evaluarea rezultatelor pe care le obțin în mod critic. Prin 

generarea de dovezi ale atitudinilor dominante din localitatea lor și compararea acestora cu 

atitudinile din întreaga Europă și ale acestora prezentate în mass-media, studenții vor fi sprijiniți 

pentru a crea cercetări calitative valoroase despre identitatea europeană. Aceștia vor fi, de 

asemenea, împuterniciți să conteste stereotipurile și prejudecăți, folosind abilități în negociere 

pentru a media diferitele puncte de vedere și pentru a duce concluziile lor înapoi în comunitate. 

 Vom lucra în parteneriat cu Spania, Turcia, România și Marea Britanie cu o mare 

varietate de medii, inclusiv unele care nu au avut niciodată experiența de a lucra cu europene 

oameni din afara localității lor. Oferind participanților noștri posibilitatea de a ieși în 

comunitățile lor, de a afla diferite atitudini și apoi de a aduce tineri din acestea 

împreună, vom putea genera un set larg de resurse care vor fi utilizate de profesori / cercetători 

timp de mulți ani. Abilitățile pe care tinerii și altele. 

 Vom folosi un set de instrumente de metode pentru a stabili o linie de bază pentru a 

măsura abilitățile și atitudinile / valorile personalului și elevilor la începutul proiectului și la 

sfârșitul sesiunilor de predare și formare pentru a vedea impactul asupra abilităților, atitudinilor 



și valorilor legate de tema proiectului „Sunt eu european”. Vom rafina aceste instrumente pentru 

a dezvolta o metodologie robustă pentru a înregistra atitudini și valorizează și face comparații 

între participanții locali, regionali și europeni. Vom organiza o serie de 3 evenimente de învățare, 

predare și instruire cu personal didactic / ofițeri de la toate organizațiile  partenere și o serie de 3 

studenți / personal didactic fac schimb de evenimente pentru a testa metodele dezvoltate cu 

studenții / personalul nostru didactic. Aceste evenimente comune vor fi, de asemenea oportunități 

de a dezvolta tema în situații practice; observați in situ impactul metodelor noastre. 

 Rezultate așteptate / impactul așteptat: 

 Va permite participanților să exploreze opiniile și ideile membrilor comunității la nivel 

local, identificând unde s-au schimbat punctele de vedere și de ce. În plus, toți partenerii din țară 

vor putea să  isi compare rezultatele lor, oferind o imagine a modului în care relația dintre 

diferite țări europene s-a dezvoltat și de ce perspectivele se schimbă. Prin acest proces de 

comparare a perspectivelor locale din mai multe țări, vom construi o idee despre ceea ce 

înseamnă să fii „în Europa”, aducând în același timp și prejudecăți inconștiente la lumină și 

sprijinirea atât a generațiilor mai tinere, cât și a celor mai în vârstă pentru a privi în mod critic 

idei diferite, inclusiv îmbunătățirea abilităților de alfabetizare media pe măsură ce sunt explorate 

punctele de vedere din social media. Din moment ce public presiunea influențează mass-media și 

politica, acest proces va demonstra, de asemenea, modul în care experiențele localizate pot duce 

la evenimente globale și invers. 

 În plus, tinerii ar dezvolta abilități de negociere care să ne permită să intermediem între 

diferite tipuri de opinii, permițându-ne să construim solidaritate atât acasă, în comunitățile 

noastre și între țări pentru viitor. Acest proiect va oferi elevilor, profesorilor, școlilor și 

comunităților noi competențe și resurse. Am prezentat rezultatele pentru fiecare dintre acestea 

grupuri de mai jos: 

 Pentru elevi: 

• Dezvoltarea și exersarea abilităților vitale pentru participarea la educație, economie și societate 

viitoare, în special alfabetizarea mediatică (inclusiv alfabetizarea socială), cercetare, 

comunicare,analiza datelor, empatie, cooperare, negociere, dezbatere, rezolvarea problemelor, 

gândire creativă și incluziune 

• Împuterniciți să își împărtășească propriile opinii, susținute de dovezi și să ia măsuri în 

cunoștință de cauză 



• Îmbunătățirea bunăstării prin construirea de relații în cadrul unor noi persoane în comunitățile 

lor și înțelegerea mai profundă a perspectivelor 

• gândirea critică în generațiile tinere, astfel încât acestea sunt mai puțin susceptibile de a fi 

induse în eroare de „știri false” în viitor 

• devin mai implicați în politică pe măsură ce dobândesc cunoștințe despre actualitate într-un 

mod semnificativ 

 Pentru profesori: 

• Dezvoltați abilități și încredere pentru a discuta probleme controversate în clasă și nu numai 

• Dezvoltarea abilităților și încrederii pentru a furniza proiecte transversale bazate pe abilități 

• Abilități îmbunătățite în cercetarea digitală - Proiectul oferă profesorilor idei, concepte și 

proiecte pentru a lucra cu elevii lor pentru a-i implica în înregistrarea cercetărilor, gândurilor 

și interacțiuni folosind tehnologia digitală. De asemenea, se bazează pe setul de competențe ale 

profesorilor atunci când vine vorba de platformele digitale de cercetare. 

• Devin mai capabili să predea și să se angajeze cu rolul mass-mediei, în special al social media, 

pentru studenții lor în viitor 

 Pentru școli: 

• Relații mai puternice cu comunitățile locale, care ar putea fi interesate să împărtășească 

punctele lor de vedere cu școala mai deschis în viitor. 

• Îmbunătățirea implicării părinților - părinții vor vedea proiectul ca un exemplu de excelență în 

predarea și învățarea internațională și vor dezvolta obiectivele proiectului în viitor. 

• Calitatea îmbunătățită a dezbaterii, discuțiilor și dialogului în școli 

 Pentru comunități: 

• Înțelegerea îmbunătățită a unei game de perspective 

• Abilități mai puternice în negocieri și dezbateri pașnice 

• generațiile mai în vârstă dezvoltă conștientizarea actualităților, a mentalității deschise și a 

alfabetizării mediatice. De asemenea, au acces la resurse mai bune pentru a înțelege cetățenia și a 

se dezvolta empatie prin munca la nivel internațional 

 Scopul final și impactul așteptat al acestui proiect este de a permite o mai bună cooperare 

internațională, întrucât diferite țări contestă stereotipurile care se adresează acestora și studenților 

fiind capabil să ia acele experiențe în comunitățile lor și să le împărtășească. 



 Acest proiect va funcționa prin școli pentru a explora identitatea, relațiile și cultura 

intergenerațional, sprijinind tinerii să-și adune propriile gânduri despre „a fi europeni” și 

compară punctele lor de vedere cu cele ale părinților, bunicilor și celorlalți din comunitatea lor. 

Se va analiza modul în care opiniile comunității s-au schimbat de-a lungul timpului 

împuternicirea tinerilor pentru a conduce discuții, medierea diferitelor puncte de vedere și 

reflectarea asupra modului în care opinia publică și cea a mass-media vor modela opiniile 

guvernelor și factorii de decizie de-a lungul timpului. 


