Fenomenul migrației studiat la Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”

În aceste zile, un grup de elevi și profesori de la Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”
Roman s-a bucurat de un mare succes. Elevii Raluca Palade, Andreea Sofia, Mihai
Ghiuzan,Vlad Paraschiv și Olimpian Păuleț, îndrumați de profesoarele Marelena Ungureanu,
Lăcrămioara Ploșniță și Adriana Drăghici au căștigat premiul III în cadrul Concursului Național
”Toleranță și conviețuire în spațiul public. Migranți și refugiați” ediția a 11-a. Concursul este
organizat de către Centrul Rațiu pentru Democrație, British Council și Colegiul ”Emil
Negruțiu” din Turda și este înscris în Calendarul Național al Activităților Educative al
Ministerului Educației Naționale.
În competiție s-au înscris 32 de proiecte propuse de licee din toată țara iar dintre
ele au fost selectate primele 4 ca fiind cele mai complexe și bine structurate. Premierea și
consilierea în legătură cu derularea proiectului aplicat s-a făcut la Turda, la sediul Centrului
Rațiu pentru Democrație de către domnul Indrei Rațiu, fiul marelui politician Ion Rațiu,
reprezentanta British Council, doamna Alina Constantinescu și domnul profesor Florin Stan,
managerul proiectului național.

Echipa liceului nostru a propus pentru această competiție proiectul ”A migra,migrare,
migrant – Suflet călător pe planeta Pământ”. Acest proiect își propune realizarea de activități
care să faciliteze cunoașterea fenomenului de migrație contemporană, a consecințelor acestuia
și să dezvolte în rândul comunității școlare și locale atitudini de respect și toleranță pentru
diversele culturi și civilizații. Produsele finale ale proiectului vor fi o broșură și un film
documentar care să sintetizeze rezultatele activităților proiectului.
Acestea vor fi multiplicate și folosite la orele de dirigenție sau în cadrul altor activități de
educație non formală astfel încât un număr cât mai mare de elevi și profesori să fie sensibilizați
, informați și educați în spiritul respectului pentru diversitate și pentru apărarea demnității ființei
umane. Derularea acestui ambițios proiect va presupune construirea unei rețele de parteneriat
pentru realizarea diagnozei nivelului de cunoștințe în ceea ce privește fenomenul migrației
contemporane și a problemelor asociate acestuia în rândul elevilor și adulților.
Va fi organizată o dezbatere cu tema ” Migranții și refugiații” iar în vederea culegerii
de date se vor realiza conexiuni cu persoane aflate în situația de migrant sau persoane rămase
acasă . Toate aceste informații vor ajuta la editarea unei broșuri și a unui film documentar.” a
precizat doamna profesoară Adriana Drăghici care a însoțit elevii în deplasarea la Turda.

Elevii și profesorii participanți la festivitatea de premiere au vizitat impresionanta
salină Turda și și-au testat abilitățile sportive în parcul de aventură ” Adrenalin Park” . Între
elevii participanți la această întâlnire s-au legat prietenii frumoase care cu siguranță se vor
perpetua în timp.
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