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Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016-2017)
„Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”

Conştientizând gravitatea crizei refugiaților, o problemă umanitară excepțională cu care se
confruntă Uniunea Europeană şi influenţa directă a acesteia asupra noastră şi a societăţii în care trăim,
urmărind dezvoltarea personalitatii elevilor prin activitati de voluntariat şi educarea lor în spiritul
valorilor europene, Liceul Pedagogic ,,Mircea Scarlat,, Alexandria desfăşoară în perioada 12 iunie – 30
septembrie 2016 proiectul: ” Oameni ca tine, oameni ca mine”, cu care instituţia se înscrie la ediţia a
IX-a a Concursului naţional pentru liceeni EUROSCOLA (2016/2017). Echipa de proiect, formată din
elevi selectaţi în urma unei preselecţii, care a constat în interpretarea individuală sau în grup a unui
moment artistic (teatru, dans, musical) şi parcurgerea unei probe eliminatorii de dicţie, va fi coordonată
de prof. Sotirescu Eliza Marinela.
Grup țintă: elevii Liceului Pedagogic ,,Mircea Scarlat’’ Alexandria, profesori, părinți, instituţii
partenere, comunitatea locală şi naţională, semnificând 240 de cetăţeni români din zona sudică a ţării
(zonă principală de implementare a proiectului).
În condițiile în care din ce în ce mai multe familii sunt forțate să-și abandoneze casele din cauza
războiului, apare o nevoie crescută de a spune publicului cine sunt refugiații și de ce aceștia au nevoie de
protecție. Tinerii sunt viitorul Europei. Talentul, energia și creativitatea lor vor ajuta Europa să
conştientizeze şi să găsească soluţii pentru gestionarea eficientă a problemei migraţiei. Situaţia sutelor
de mii de oameni care fug din țara lor, victime ale războiului, sărăciei și traficanților are un impact
profund atât asupra populaţiei, cât și asupra societății și a economiei.
Tinerii Liceului Pedagogic ,,Mircea Scarlat’’ preţuiesc faptul că trăiesc într-o Europă unită, în
care sunt cetăţeni cu drepturi depline şi se pot mişca liber în societate, pe piaţa educaţiei şi a muncii,
exploatându-şi dreptul la opinie şi la libera exprimare.
Fiind motivat de lipsa de contact şi de informaţii privind situaţia cu care se confruntă refugiaţii în
Europa în zilele noastre, proiectul îşi propune să deruleze o campanie de conştientizare în masă asupra
problemei migraţiei într-un mod artistic, cu scopul de a evidenţia impactul direct al acesteia asupra
viitorului cetăţeanului european, dar mai ales asupra societăţii şi unităţii europene şi de a insufla
atitudinea şi dorinţa de implicare în combaterea prezentei probleme.
Plecând de la premiza că fenomenul migraţiei trebuie tratat din toate punctele de vedere:
stabilitate economică şi politică, drepturile omului, siguranţă, gestionarea crizelor, precum şi aspectele
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umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de mobilitate, proiectul include 24 de tineri care, mai întâi,
trebuie să se informeze şi să cerceteze problema în cauză, urmând să pună bazele unui scenariu şi să
realizeze o piesă de teatru cu scopul de a transmite cât mai uşor mesajul la nivel internaţional.
Spectacolul de teatru se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 60 de ani. Se are în vedere
realizarea unui film al spectacolului care va fi difuzat nu numai în instituţia de învăţământ de care
aparţin membrii echipei, anume Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”, dar şi pe website-ul A.C.T.O.R.
Acest mod de abordare a problemei prin intermediul artei oferă proiectului calitatea de a fi
inovativ în domeniul proiectelor cu dezvoltare durabilă datorită elementelor sale culturale, sociale,
educaţionale şi instituţionale, contribuind la dezvoltarea dimensiunii europene, militând pentru
promovarea valorilor europene ale plurilingvismului, multiculturalismului şi a unităţii în diversitate prin
visuri, aspiraţii comune privind respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care
aparţin minorităţilor.
Obiectivele proiectului:
 familiarizarea tinerilor cu rolul și importanţa Instituţiilor Europene in procesul decizional
al Uniunii Europene;
 informarea si constientizarea cu privire la problema migraţiei, a crizei refugiaţilor si a
impactului acestora asupra cetăţeanului şi societăţii naţionale şi europene.
 responsabilizarea tinerilor cu privire la asumarea unui rol într-un proiect cu dezvolare
durabilă cu cauză socială.
 Dezvoltarea competenţelor regiyorale, scenografice, de actorie şi de comunicare nonverbală;
 Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare şi lucru în echipă;
 inţelegerea si promovarea multilingvismului, multiculturalismului, şi a “normalităţii” în
diversitate culturală (înlăturarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor);
 realizarea unui film de prezentare a spectacolului de teatru
Parteneri: A.C.T.O.R.- Cultural Association for Theatre and Origami in Romania
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Echipa de proiect:
Profesori coordonatori:
Nr.crt
1.
2.

Nume şi prenume
SOTIRESCU ELIZA MARINELA
DACIU VICTORIA

Telefon
0730082286
0730082286

Adresa de email
elisa.sotirescu@yahoo.com
elisa.sotirescu@yahoo.com

Elevi:

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

NUME SI PRENUME
Andrei Alexandru-Florian
Badea Alexandru Daniel
Bratu Amedeea Alexandra
Conea Doina Alexandra
Constantin Alisa Georgiana
Danciu Robert-Gabriel
Dragomir Florin Alexandru
Ene Adriana Magdalena
Găvănescu Ionela Cristina
Ianculescu Ana-Maria
Marin Alexandra Graţiela
Motoroga Adrian Gelu
Negru Elena Cătălina
Olteanu Alexandra
Rizea Oana Alexandra
Sanda Beatrice-Adriana
Stanciu Oana Bianca
Sindila Iulia Gabriela
Ștefan Irninis-Alexandra
Toma Andreea Gabriela
Vijulie Horia Ștefan
Vilău Valentin Ștefan
Vlad Alexandra Andreea
Zlotea Daris Mădălin Andrei

CLASA ANUL NASTERII
X
XI
XI
X
XI
XI
IX
XI
XI
XII
XI
X
XI
XI
XI
XI
X
XI
X
IX
X
X
X
XI

2000
1998
1999
2000
1999
1998
2001
1999
1999
1998
1999
1999
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2000
1999

MI N I S T E RUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TELEORMAN

LICEUL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA
Str. Negru Vodă, nr. 99, Alexandria, 140043,
Teleorman

Stadiile proiectului:
Proiectul se desfășoară în perioada 12 iunie 2016 -30 septembrie 2016
Stadiul actual: în implementare
Paginile proiectului: https://www.facebook.com/euroscola2016lpms/?fref=ts
http://liceul-pedagogic-mircea-scarlat.ro/wp-admin/post-new.php?post_type=page

Proiectul isi propune urmatoarele etape
Etapa de selecţie – selectarea celor 24 de elevi, care vor constitui echipade implementare a
proiectului.
Etapa de documentare (documentarea pe site-ul oficial al concursului, stabilirea echipei,
încheierea de parteneriate, alegerea titlului proiectului, crearea paginilor de popularizare,
promovarea proiectului).
Etapa de informare (parcurgerea unor webinare tematice, realizarea unor teme de lucru şi studii
de caz legate de problema migraţiei şi a crizei refugiaţilor, colaborarea cu persoane specializate
în actorie pentru aprofundarea termenilor din domeniul teatral, desfăşurarea unei campanii
informative atât la nivelul instituţiei, cât şi la nivelulcomunităţii prin aplicarea de chestionare în
vederea determinării gradului de informare al comunităţii locale, precum şi distribuirea de
materiale informative: fluturaşi, pliante etc.)
Etapa de implementare (scrierea scenariului piesei de teatru, distribuirea rolurilor în cadrul
echipei: scenarişti, regizori, actori, costumieri, operatori, machiori, repetiţii pentru realizarea
spectacolului de teatru, performarea acestuia, montarea unui film)
Etapa de evaluare şi de realizare a produselor finale (chestionare, suport video/ film, afiş,
portofoliu).

