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Mind Your Manners!
“Fiți atenți la maniere!”
COMENIUS-Parteneriat Școlar Multilateral-finanțat cu sprijinul Comisiei Europene
Perioada de derulare: august 2012-august 2014
Parteneri: 1. Liceul Teoretic "Ştefan Odobleja", București, România – coordonator
2. Instituto de Educación Secundaria La Cañuela, Yuncos, Spania
3. Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach, Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach, Busko-Zdrój,
Polonia
4. Yesilli Cumhuriyet High School, Mardin, Turcia
Echipa de management : Faustina-Luiza Vlad – coordonator
Mihaela Ene
– asistent de implementare
Doina Burcău
– asistent financiar și PR
Elena Barbu
– asistent integrare proiect în curriculum
Context european: Tratatul de la Lisabona stabilește că Uniunea Europeană este datoare să promoveze pacea, valorile
europene și binele cetățeanului european. Valorile care se află la baza Uniunii Europeane sunt respectul pentru demnitatea
umană, libertatea, democrația, egalitatea, respectarea drepturilor omului și a legilor. Secretul unei vieți echilibrate și fără conflict îl
reprezintă bunele maniere, iar cheia acestei vieți armonioase este transmisa fiecarei generații și trebuie păstrată, pentru că este
singurul mod de a deschide porțile civilizației. De aceea, pentru a avea o Europă civilizată, trebuie sa ne educăm elevii cum să
fie cetățeni europeni manierați. Când un continent este unificat din punct de vedere politic și economic, obiceiurile și manierele
tind de asemenea să se împletească. Avem monedă europeană, politică, economie, stiintă și tehnologie, așadar, poate ar fi
normal să luăm în considerare unificarea sau, mai bine spus, armonizarea bunelor maniere, fapt ce ar duce la un cod european
al bunelor maniere.
Argument: Proiectul reprezintă rezultatul unui studiu efectuat în scoala noastră, prin intermediul căruia am descoperit că “a
forma bune maniere” înseamnă a reduce conflictele atât din interiorul, cât și din afara școlii. Un proiect despre maniere asigură
certitudinea că educația oferită elevilor din școala noastră îi face “cetățeni europeni complet instruiți” cel puțin din punct de vedere
comportamental. Am luat în considerare și faptul că elevii aplică pentru burse de studiu în străinătate și că aceștia trebuie deci
să-și dezvolte anumite competențe interculturale. Una dintre cele mai importante competențe interculturale este deprinderea
manierelor și a comportamentului general acceptate în diverse societăți, iar cea mai bună posibilitate de a dezvolta aceasta
competență este un parteneriat Comenius, căci doar printr-un parteneriat european poți să-i pui pe elevi fată în fată cu alte culturi
europene și sa-i determini să învețe experimentând.
Obiective:
1. conștientizarea importanţei de a fi cetăţean european respectand regulile bunei conduite
2. conştientizarea diferitelor culturi europene şi a valorilor de bază europene
3. eliminarea oricăror prejudecăți
4. deprinderea de atitudini de respect față de tradiţiile culturale ale altor ţări europene
5. experimentarea identităţii culturale diferite
6. îmbunătăţirea competenţelor lingvistice
Rezultate:
 chestionare, conferințe și articole de presă, panou Comenius, prezentări PowerPoint;
 ”Cod European al Bunelor Maniere”, 3 videoconferințe, 5 întâlniri de proiect,
 300 de elevi conștienți de importanța de a fi cetățeni europeani manierați care stiu și respectă reguli general acceptate în
diverse societăți;
 35 de profesori cu abilități de predare centrate pe valorile europene;
 300 de familii implicate în activitățile interculturale ale școlilor.
Activități:
 selecție profesori, elevi; documentare, realizarea ”Codului european al bunelor maniere”, workshopuri, organizare
videoconferințe, evaluare.
 24 mobilități;
Buget: 24000€
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul
de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

