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„PRACTICA susține egalitatea de șanse!’’  
Eveniment dedicat Obiectivelor Orizontale în cadrul Proiectului Practica 

 
Miercuri, 22 aprilie 2015,  la sala festivă a Liceului Teologic Segito Maria din Miercurea-Ciuc a 

avut loc evenimentul „PRACTICA susține egalitatea de șanse!’’ – eveniment dedicat obiectivelor 

orizontale – obiective importante pentru educația civică și socială a tinerilor.   

Evenimentul a oferit elevilor posibilitatea de a  aprofunda cunoștințe cu privire la egalitatea de șanse, 

combaterea discriminării și a discursului instigator la ură, dezvoltarea durabilă, inovare și TIC. 

Pentru atingerea acestor obiective, evenimentul s-a axat pe interacțiunea între elevi și pe utilizarea 

unor metode de educație non-formală (demonstrație, joc de rol, studiu de caz, dezbatere etc.). La 

eveniment au participat 100 de elevi din grupul țintă principal, selectați din toate liceele participante în 

proiect în mod proporțional cu distribuția pe licee a elevilor în grupul țintă principal. Activitățile din 

cadrul evenimentului s-au desfășurat atât în plen cât și pe grupuri de lucru, iar interesul elevilor a fost 

maxim având în vedere și invitații care i-au însuflețit și i-au făcut să înțeleagă prin exemplele personale 

importanța acestui eveniment.  

Evenimentul a fost deschis de dl Petru Gârbea, inspector școlar general și manager de proiect, care a 

rostit un scurt cuvânt de bun venit participanților. Au urmat prezentări în plen susținute de Expertul 

Obiective Orizontale privind conceptul celor 3 mari obiective orizontale asumate în proiect: egalitate de 

șanse, dezvoltare durabilă, inovare și TIC, care au fost completate de un dialog între specialişti/invitați 

și elevi (Asociaţia  Zold Szekely, Poliţia  Judeţeană Harghita, Persoană Cu Disabilităţi).  

 

Evenimentul a continuat cu atelierele de lucru în care elevii, împărțiți în 5 grupuri de lucru - fiecare 

coordonat de câte un moderator - au fost invitați să dezbată pe marginea unor studii de caz care să 

descrie situații în care principiile dezvoltării durabile, egalității de șanse și dreptul de utilizare TIC sunt 

încălcate. Elevii s-au implicat activ în procesarea studiilor de caz, și-au luat rolul în serios și au reușit 

să găsească răspunsuri la toate întrebările cazurilor avute în discuție. Au identificat cu precizie 

problemele descrise, cauzele care au condus la apariția lor, modalitățile de ameliorare, intervenție, 

prevenție. Au reușit să facă conexiuni cu viața reală, dând exemple de situații similare pe care le-au 

trăit sau pe care le cunosc de la alți colegi. În partea a doua a atelierelor de lucru, elevii au elaborat 

materiale de promovare privind dezvoltarea durabilă, pornind de la ideea că sunt mesageri ai 

promovării respectivului obiectiv orizontal în rândul colegilor care nu au participat la eveniment și nu 

cunosc amănunte despre respectivul obiectiv. Îndrumați de moderatori, elevii și-au dovedit creativitatea 
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în realizarea unor afișele inspirate. „Fii tu SCHIMBAREA pe care vrei să o vezi MÂINE!” „Stop poluării!. 

Start ecologizării!”, sunt doar câteva dintre mesajele transmise de elevi. 

 

În final, participanții s-au reunit în plen iar fiecare grup de lucru a fost invitat pentru a prezenta 

concluziile desprinse în urma dezbaterilor pe marginea studiului de caz precum și materialul de 

promovare. 

Folosirea metodelor didactice non-formale și abordarea interactivă, modul de organizare și 

desfășurare, calitatea informațiilor transmise, profesionalismul experților implicați care au coordonat 

activitățile și implicarea elevilor au asigurat un binemeritat succes acestui eveniment. Feedback-ul 

primit din partea elevilor ne onorează. 

”Mi-a plăcut foarte mult evenimentul din această zi, fiindcă am primit informaţii deosebit de utile în ceea 

ce priveşte planurile mele de viitor şi m-am împrietenit cu foarte mulţi elevi diferiţi. Am învăţat că trebuie 

să avem încredere în visurile noastre, pentru că putem realiza orice cu credinţă şi muncă. Trebuie să 

trecem peste dezamăgiri şi greutăţi, continuând drumul început.” (Nikula Csaba cl.XI., Lic.Tehnologic 

Kos Karoly, Miercurea-Ciuc). .„E un lucru de apreciat că elevii sunt motivaţi pentru ocrotirea 

Pământului. Îmi place că suntem educaţi  în spiritul unei vieţi conştiente și responsabile. E important că 

este accentuată egalitatea de şanse şi suntem încurajaţi pentru acceptarea diversităţii.” (Morar Aliz, 

cl.XI., Lic. Teoretic Marton Aron, Miercurea-Ciuc) „…Am învăţat lucruri noi. Mi-au plăcut atelierele de 

lucru, mai ales colaborarea cu ceilalţi colegi. Aş participa cu mare plăcere şi altă dată la evenimente de 

acest gen!” (Balazs Abigel, cl.XI., Col.Tehnologic Batthanyi I.,Gheorgheni). Sunt doar câteva din 

multele opinii ale elevilor prezenți care vorbesc despre buna organizare a acțiunii și despre nevoia de 

astfel de evenimente în viitor. 

 
 

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/137184 – Decizii informate prin metode adecvate - Practica și 

consilierea școlară în sprijinul dezvoltării profesionale a tinerilor - este implementat de Inspectoratul 

Școlar Județean Harghita, în parteneriat cu Liceul Teoretic Márton Áron din Miercurea-Ciuc și este 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați site-ul proiectului www.practicaharghita.ro.  

Persoană de contact: Cristi Glodeanu, Expert Informare și Publicitate 

E-mail: cristiformator@yahoo.com 


