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REZUMAT 

„Pentru a dezvolta responsabilitate, tinerii trebuie să fie responsabili, 

pentru a învăța să le pese, trebuie să acționeze cu grijă față de ceilalți, 

iar pentru a învăța să le pese de binele comun, trebuie să contribuie la acesta.” 

(Thomas Lickona, Educating for Character). 

Întotdeauna am știut că viitorul aparține tinerilor și aceștia sunt principalii beneficiarii 

a tot ceea ce se construiește bine sau rău în prezent. Din acest motiv este strict necesară 

utilizarea tuturor instrumentelor existente, precum și adoptarea pe viitor a unor măsuri pentru 

îmbunătățirea situației lor, atât la nivel comunitar cât și la nivelul fiecărui stat. 

Proiectul se adresează în primul rând adolescenților, deoarece sunt la vârsta la care 

explorează limitele comportamentului lor și sunt curioși nu doar în legătură cu ei înșiși si și cu 

lumea înconjurătoare. Parteneriatul nostru a fost generat de nevoia comuna a celor două școli 

pentru sensibilizarea adolescenților în ceea ce privește valorile europene comune, care întăresc 

capacitatea de înțelegere reciprocă, empatia, respectul reciproc. Ne dorim sa studiem stilul lor 

de viață, orientările și comportamentul lor în societate si mai ales așteptările lor de viitor. 

 Acest parteneriat propune studiul dezvoltării personale și sociale a adolescenților prin 

dezvoltarea abilităților care să îi ajute să se descurce mai bine în viață și să fie cetățeni activi în 

comunitățile în care trăiesc, prin  identificând locurile corupte în orașul lor și  propunând soluții 

pentru o viață decentă, europeană, în scopul de a opri creșterea comportamentului violent și 

anti-social, care se datorează, în mare parte, lipsei moralei și conduitei în școlile și societatea 

noastră. 

 

OBIECTIVE 
Obiectivele generale ale acestui proiect sunt următoarele : 

•  promovarea cetățeniei active europene a tinerilor, 

• dezvoltarea solidarității și promovarea toleranței între tineri, în special în vederea consolidării 

coeziunii sociale în Uniunea Europeană,  a înțelegerii reciproce între tinerii din cele două țări, 

• crearea unui mediu în care tinerii se simt în siguranță si în care simt că aparțin și pot dezvolta 

relații pozitive, 

• învățarea limbilor străine, mai ales a celor care nu sunt de circulație europeană (română, turcă) 

prin intermediul limbii engleze, premise pentru promovarea înțelegerii dintre tineri de culturi diferite, 

• studiul mediului și stilului de viață a tinerilor, ceea ce este comun sau diferit în viața lor în 

ambele țări, problemele întâmpinate în diferite locuri din orașele lor, ce înseamnă un oraș prietenos care 

îi poate ajuta în dezvoltarea lor ulterioară, 

• sprijinirea tinerilor în trecere prin etapele de tranziție din viața lor, în accesul la informații și 

ajutor, sprijinirea și dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor specifice vârstei, de îmbunătățire 

a competențelor TIC și de integrare în societate. 

Produsele finale care se vor realiza sunt: 

- Blogul proiectului 

- Spațiul eTwinning 

- Ziarul online Young Voices 

- Piesă de teatru pentru tineret 

- Concurs de proiecte multimedia pe teme de tineret 
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„YOUTH  INITIATIVES  TO  ENHANCE  THEIR  LIFE  

DEVELOPMENT” 

 


