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Activitate 1 „Conflictele lumii după anul 2000” 

Scopul activității: informarea elevilor asupra situației conflictuale existente la nivel mondial și a 
efectelor conflictelor și formarea convingerii că drumul spre pace stă în abilitatea oamenilor de 
rezolvare pe cale pașnică a neînțelegerilor  

 Beneficiari direcți: 70 elevi (cl. a X-a F, cl. a X-a G) 
 Beneficiari indirecți:  elevii C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rezultate:  
 70 elevi informați asupra situației conflictuale existente în 

lume după anul 2000; 
 15 afișe realizate de elevi – surse de informare asupra 

locului, cauzelor și efectelor unor conflicte care s-au 
manifestat la nivel mondial după anul 2000; 

 O fotoexpoziție realizată; 
 O activitate de prezentare a conflictelor organizată și de 

discuții asupra necesității dezvoltării capacității de 
negociere și de rezolvare pe cale pașnică a disputelor; 

Impact:  
 elevii implicați au conștientizat că o problemă majoră a 

lumii contemporane sunt conflictele și că pacea nu 
înseamnă neapărat lipsa războiului; 

 Fotoexpoziția a constituit sursă de informare și 
conștientizare a problemei și pentru pentru alți elevi din 
liceu; 

 Elevii au consemnat gânduri și opinii despre necesitatea 
menținerii stării de pace în lume. 

Coordonator: prof. Luminița Lăzărescu 
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Activitatea nr.2: Drepturile omului pe înțelesul copiilor 

Scopul activității: informarea elevilor asupra țintelor dezvoltării durabile și formarea convingerii că 
drumul spre pace stă în respectarea drepturilor omului 

 Beneficiari direcți: 30 elevi (15 elevi din CSE CNEH; 15 elevi cl. a VIIIa Șc. Gim. Regina 
Elisabeta”) 

 Beneficiari indirecți:  profesorii organizatori; elevii C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi” și a Șc. Gim. 
Regina Elisabeta” 

Rezultate:  
 30 elevi și 5 prof. informați asupra țintelor dezvoltării durabile Agenda 2030; 
 18 afișe realizate de elevi – surse de informare asupra țintelor dezvoltării durabile Agenda 

2030; 
 2 fotoexpoziții realizate în cele 2 școli;  
 un workshop organizat cu elevi din cele 2 scoli pe tema drepturilor omului organizat; 
 un concurs cu tematică din drepturile omului organizat 

Impact:  
 elevii implicați au înțeles ce este dezvoltarea durabilă și care sunt țintele propuse până în 

anul 2030; 
 fotoexpoziția a constituit sursă de informare și conștientizare a aspectelor și pentru pentru 

alți elevi din liceu/ școala gimnazială; 
 elevii au vizionat filme și au discutat despre drepturile omului;  
 elevii au consemnat gânduri și opinii despre drepturile omului ca premisă a menținerii stării 

de pace în lume; 
 elevi din cele 2 școli au comunicat și au colaborat în realizarea activității; 
 popularizarea imaginii colegiului în comunitatea locală. 

Coordonatori:  

 prof. Luminița Lăzărescu; prof. Popovici Florin; prof. Chelba Mirela; 

 Alexandra Burgheaua – președinte CSE;  
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Activitatea nr. 3 Lansarea ediției a III-a a proiectelor educative cuprinse în CAERI 2016/2017 

Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc 

România pitorească – Promoveză regiunea în care trăiești! 

 

Scopul activității: conștientizarea trăirii într-o lume globală caracterizată de diversitate și a necesității 

dezvoltării atitudinii de respect pentru diversitate și a abilităților de comunicare interculturală 

 Beneficiari direcți: 80 elevi din CNEH, Șc. Gim. „Regina Elisabeta”; Șc. Gim. „Gh. Popadiuc” 

 Beneficiari indirecți:  profesorii organizatori; elevii din școlile participante, comunitatea locală 

Rezultate:  

 80 elevi și 10 prof. informați asupra țintelor dezvoltării durabile Agenda 2030; 

 90 participanți informați asupra scopului, obiectivelor și activităților proiectelor și etapelor 

finale ale acestor proiecte; 

 o activitate de lansare de proiect organizată; 

 un spectacol artistic desfășurat. 

Impact:  

 elevii implicați au înțeles ce este dezvoltarea durabilă și care sunt țintele propuse până în 

anul 2030; 

 conștientizarea trăirii într-o lume globală caracterizată prin diversitate;  

 elevii au apreciat frumusețea portului și dansului popular din zona în care trăiesc; 

 Elevii au înțeles necesitatea cultivării abilităților de comunicare interculturală; 

 Dezvoltarea la elevi a sentimentului de partiotism și respect față de valorile identitare; 

 Popularizarea imaginii colegiului în comunitatea locală; 

Coordonatori:  

prof. Luminița Lăzărescu; prof. Cristina Anfimov; prof. Chelba Mirela; prof. Leon Miriam 
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Activitatea nr. 4 Concurs „Mesajul meu pentru pace!” 

 

Scopul activității: dezvoltarea la elevi a capacității de comunicare și promovare a păcii  

 Beneficiari direcți: 50 elevi din CNEH, 10 elevi din Șc. Gim. „Gh. Popadiuc” 

 Beneficiari indirecți:  profesorii organizatori; elevii din școlile participante, comunitatea locală 

Rezultate:  

 10 elevi participanți la concurs; 

 un concurs organizat; 

 produse ale concursului: filme; discursuri; scenetă. 

Impact:  

 elevii implicați s-au implicat în pregătirea discursurilor; scenetelor; 

 Elevii s-au implicat în realizarea filmelor; 

 Creșterea gradului de implicare a Consiliului elevilor în organizare de activități educative 

 Dezvoltarea competențelor organizatorice a elevilor din CNEH 

 Popularizarea imaginii colegiului în comunitatea locală. 

Coordonatori: 

 Alexandra Burgheaua, Cosmin Antoneac CSE;  

 prof. Lăzărescu Luminița 

 Parteneriat cu Asociația Părinților de la CNEH 
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Activitatea nr. 5 Fotoexpoziție „Mesajul meu pentru pace” 

 

 

Scopul activității: valorificarea creativității elevilor pentru transmiterea unor mesaje de interes 

pentru societatea actuală  

 Beneficiari direcți: 30 elevi (cl. a X-a H, cl. a XI-a G) 

 Beneficiari indirecți:  elevii C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi” 

 

Rezultate:  

 10 afișe realizate de elevi –transmiterea mesajelor pentru pace către comunitatea școlară; 

 O fotoexpoziție realizată; 

 Un workshop de realizare a afișelor organizat; 

 

Impact:  

 elevii implicați au realizat produse prin care au pomovat ideea de diversitate a lumii globale 

și necesitatea promovării înțelegerii și toleranței ca posibile căi de acțiune pentru asigurarea 

păcii în lume; 

 Fotoexpoziția a constituit sursă de informare și conștientizare a mesajelor și pentru pentru 

alți elevi din liceu; 

 Elevii au consemnat gânduri și opinii despre necesitatea menținerii stării de pace în lume. 

 

Coodonatori:  

 prof. Mitrofan Nicoleta; prof. Hrihor Rodica  
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Activitatea nr. 6  Clubul cinefililor 

 

 Rebecca este unul dintre fotografii de război de top din lume care își pune de nenumărate ori 

viața în pericol aflându-se în zone de conflict din întreaga lume. Rebecca își iubește și meseria și 

familia, însă este rănită într-un atentat și este pusă în situația de a alege între familie și munca ei, 

alegere care, cu timpul se dovedește tot mai dificilă. 

 

 
 


