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Cultivarea empatiei în rândul elevilor este un element cheie al acestui proiect, rezultând o capacitate crescută de a 

exprima şi evalua experienţele emoţionale ale altor persoane, precum şi creşterea rezistenţei împotriva manipulării. 

Effective Steps to Empathize - ESTEEM 

Creşterea respectului faţă de 

persoanele cu probleme 
 

Ascultă! 

 dezbateri și seminarii despre grupurile 

vulnerabile 

 poveşti terapeutice 

 

Observă! 

 gestionarea emoţiilor și citirea 

emoţiilor prin empatie 

 chestionare referitoare la stereotipuri 

despre cei care "nu sunt ca noi" 

 

În pielea altuia! 

 elevii vor fi puşi în diferite ipostaze 

prin jocuri de rol, jurnal virtual 

 

Promovarea încrederii şi respectului 

persoanelor vulnerabile prin 

creşterea stimei de sine 
 

Să-ţi spun povestea mea! 

 copiii din grupul țintă ne vor vorbi 

despre viața lor folosind diverse 

abordări: scrierea, desenul, cântecul, 

dansul 

 poveştile din fiecare şcoală vor fi 

publicate, iar persoanele din carte vor 

deveni personajele unei piese de 

teatru social 

 

Erasmus Hub 
 

Scopul va fi crearea unui set de ateliere 

de lucru ce vor fi folosite într-un spațiu 

creativ nou din şcoală, numit Erasmus 

Hub, un loc unde copiii se pot întâlni, 

indiferent de unde vin, să experimenteze 

noi metode de învățare şi să-şi petreacă 

timpul împreună 

Context 

Complexitatea ș i  diversitatea 

problemelor actuale ale Europei 

moderne se află în situațiile 

nerezolvate în timp sau în noile 

provocări. Contextul proiectului, 

pornind de la problemele identificate 

de parteneri în urma analizelor din 

şcoli, constă în: 

- integrarea economică a imigranţilor 

din diferite țări europene sau țări 

aflate în afara Europei 

- situaţia în care copiii sunt lăsați 

acasă fără unul sau ambii părinți 

plecaţi să lucreze în străinătate 

- standarde economice scăzute ale 

familiilor care au trecut printr-o criză 

care lasă urme adânci; 

-  probleme de integrare a 

persoanelor cu nevoi educaţionale 

speciale în şcoli şi societate 

- situația recentă a refugiaţilor care 

provin din zonele de conflict 

- creşterea naționalismului bazat pe 

populism și descurajarea grupurilor 

vulnerabile 

- părăsirea timpurie a şcolii 

- lipsa de interes și negarea unei 

corecte abordări educaţionale. 

Obiective specifice 

Rezultate aşteptate 

- încurajarea dialogului intercultural prin 

recunoaşterea şi acceptarea diferențelor 

- creşterea empatiei pentru persoanele 

din şcoală și din vecinătate 

- “Erasmus Street” un colţ din şcoală 

dedicat diseminării activităţilor proiectului 

- “Emotions Dictionary” vazut prin 

desenele copiilor  

- “Tell my Story” poveşti adevărate din 

viaţa copiilor spuse de ei înşişi 

- “Social Theatre Play”  punerea în scenă 

şi interpretarea poveştilor 

- “Erasmus Hub” spaţiu cu întâmplări, 

creat pentru educaţia non-formală: DIY 

Projects, Learning by Doing 


