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SCOPUL PROIECTULUI 
 

Proiectul „Different but equal in Europe” urmăreşte, prin activităŃile propuse, îndrumarea 
elevilor în zone de interes social, precum: drepturile omului, egalitatea de şanse şi problematica de 
gen. Proiectul îşi propune să abordeze problematica relaŃiilor de gen, a egalităŃii de şanse şi a 
perfecŃionării propriei personalităŃi, prin activităŃi care urmăresc: 

√  Informarea elevilor despre drepturile omului; 

√  Conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte problematica de gen; 
√  Sensibilizarea elevilor faŃă de principiul egalităŃii în drepturi, cu scopul schimbării 

mentalitare a generaŃiilor viitoare, în urma acceptării ideii de egalitate între femei şi bărbaŃi, 
consideraŃi ca individualităŃi complementare, nu ierarhizabile; 

√  Determinarea unei schimbări reale în cadrul comunităŃii, prin intermediul elevilor din 
grupul Ńintă, care vor răspândi principiile moderne dobândite în cadrul activităŃilor acestui 
proiect; 

√  Cunoaşterea a diferite sisteme de educaŃie, cu prilejul schimburilor de bune practici din 
reuniunile de proiect; 

√  Introducerea dimensiunii europene în şcoală, prin activităŃi incluse în curriculum sau prin 
activităŃi nonformale; 

√  Stimularea învăŃării limbii engleze (atât în cazul elevilor, cât şi în cel al profesorilor); 

√  ÎmbunătăŃirea abilităŃilor de folosire a mijloacelor TIC.  
 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 

1. Conştientizarea dreptului la şanse egale; 
2. Cunoaşterea drepturilor omului; 
3. Cunoaşterea diacronică a evoluŃiei statutului femeii în diferite societăŃi; 
4. Stimularea dezbaterilor pe tema egalităŃii de şanse; 
5. Recunoaşterea şi dobândirea unei atitudini deschise faŃă de problematica de gen; 
6. Promovarea unei societăŃi bazate pe coeziune, prin conştientizarea diversităŃii şi a egalităŃii 

în drepturi, pornind de la ideea că femeia şi bărbatul sunt individualităŃi complementare, atât 
în viaŃa privată, cât şi în cea socială; 

7. Combaterea stereotipiilor de gen, care va duce la schimbarea comportamentelor sociale; 
8. Facilitarea schimburilor culturale şi stabilirea unor noi valori europene; 
9. Promovarea unui dialog cultural şi social între elevi şi profesori/ alŃi participanŃi din diferite 
Ńări. 



 

 
 
PRODUSE INTERMEDIARE/  FINALE 
 

•  mini-dicŃionar de termeni specifici temei proiectului; 
•  albumul figurilor feminine reprezentative pentru culturile Ńărilor participante în proiect; 

•  calendar; 
•  ghid de comportament nondiscriminatoriu; 

•  spot publicitar pe tema proiectului; 
•  o piesă de teatru; 
•  materiale realizate în PPT / filme; 

•  logo-ul proiectului; 
•  bibliotecă virtuală. 

 


