
TREDEF Mobilitate online in București

TOTALITARIAN PAST AND DEMOCRATIC PRESENT IN EUROPE: 
LESSONS FOR OUR FUTURE



Obiectivele proiectului sunt:
• Să-i ajute pe elevi să dobândească cunoștințe de bază despre totalitarism (cauze, impact asupra
vieții individuale și publice, metode de propagandă, rezistență împotriva acestora);

• Să dezvolte abilități sociale, civice și interculturale, făcându-i pe profesori și elevi să se gândească
la totalitarismul de astăzi;

• Pentru a ajuta participanții să realizeze că, în calitate de cetățeni europeni, cu toții ne-am
confruntat și ne confruntăm încă cu probleme comune - așa că efortul de a lupta împotriva lor
trebuie să fie, de asemenea, comun;

• Să-i ajute pe elevi să realizeze valoarea pedagogică a școlii și să-și reevalueze rolul în viața lor;

• Să încurajeze elevii să învețe în moduri inovatoare, astfel încât să poată fi motivați și inspirați să
iubească școala.



Partenerii noștri

PEIRAMATIKO GEL THESSALONIKIS "MANOLIS 
ANDRONIKOS", Thessaloniki, Greece

Istituto Tecnico "Giulio Cesare Falco", Capua, Italy

Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 5, Wroclaw, Poland

IES Newton-Salas, Villanueva de la Torre, Spain

Colegiul Naţional ,,Cantemir-Vodă”, Bucharest, Romania



Bucharest, Romania

Worclaw, Poland

Capua, Italy

Thessaloniki, Greece

Villanueva de la Torre, Spain



Activități de deschidere
Cu toții ne-am prezentat, spunând câteva lucruri interesante despre noi

(Discursul directorului din România)



Ziua 1 a Proiectului
Ne-am familiarizat cu felul în care ne-am întâlnit.

În acest proiect au participat 22 de elevi din
Colegiul Național Cantemir-Vodă, iar tema
proiectului a fost Impactul regimurilor totalitare
asupra vieții private.

Și apoi întâlnirea a început cu o scurtă
prezentare a României și un test.

Ne-am prezentat școlile și orașele natale și apoi
am făcut o prezentare a Parcului Carol, Palatul
Parlamentului și a unor monumente.

În următoarea parte a întâlnirii, am vorbit
despre impactul unui regim totalitar și am
urmărit interviurile oamenilor care au trăit în
acele regimuri.







„Partajarea limbilor”

Am scris traducerile unor
cuvinte pentru a învăța să
scriem si pronunțăm aceste
cuvinte în poloneză, greacă,
spaniolă, italiană și română.



Interviurile despre totalitarism



Ziua 2 a Proiectului
Am început ziua cu prezentarea interviului
despre comunismul în România, apoi am
continuat cu prezentarea muzeului totalitar din
liceul nostru.

După aceea, am continuat cu atelierul despre
cum să participăm la un dialog democratic în
cadrul unei sesiuni de dezbateri.

După pauză am fost împărțiți în echipe și am
continuat ziua lucrând la Powerpoint și Poster
despre impactul regimului totalitar.











Ziua 3 a Proiectului
Am prezentat PowerPoint-urile și posterele pe
care le-am făcut acum o zi. După aceea am
urmărit prezentarea Fortului 13 „Jilava” și a
Palatului Mogoșoaia.

Am continuat cu Masa rotundă pe tema
întâlnirii și asupra impactului regimurilor
totalitare asupra vieții personale a oamenilor
din zilele noastre.

Încheiem întâlnirea noastră cu o scurtă
perspectivă muzicală în trecut – „Cenaclul
Flacara” și cu evaluarea mobilității virtuale.





(Muzeul Kitschului)



(Masa rotundă pe tema
întâlnirii și asupra
impactului regimurilor
totalitare asupra vieții
personale a oamenilor
din zilele noastre)



(Palatul Primăverii / Casa lui Ceaușescu)



(Fortul 13 Jilava)



(Palatul Mogoșoaia)



(Glume comuniste)



(Cenaclul Flacara)



Următoarea mobilitate în Polonia, Worclaw
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