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Creșterea gradului de conștientizare a 
polarităților predominante în politică și societate 
și dezvoltarea abilităților cheie pentru a ajuta 
tinerii să ia în considerare aceste fenomene în 
mod critic.

Dezvoltarea de materiale de predare și de 
învățare inovatoare care să contracareze dezvol-
tarea polarităților în clasă.

Elevii ar trebui să fi e capabili nu numai să identi-
fi ce tendințele polarizante în rețelele sociale, ci și 
să li se ofere instrumentele cu care să le contraca-
reze.

Elevii ar trebui să fi e capabili să folosească 
abilitățile de gândire critică pentru a recunoaște 
tendințele polarizante, a le contracara și astfel să 
se simtă încurajați să acționeze ca ambasadori în 
sprijinul ideii unei Europe „unite în diversitate”.
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PREDĂ CA SĂ SCHIMBI!
Material inovator de predare și învățare care se 
concentrează pe învățarea teoretică și experiențială, 
precum și pe furnizarea de materiale pentru ate-
liere specifi ce grupului țintă cu grupuri de diferite 
dimensiuni.

CONCEPTUL ÎMPOTRIVA POLARITĂȚII!
Material didactic cuprinzător și metodic pentru a se 
asigura că tema este tratată în mod corespunzător 
și adecvat într-o clasă.

SĂ NE GÂNDIM LA POLARITATE!
Un raport internațional despre cum se poate față 
polarizării politice și societale în creștere și o listă 
ofi cială de exemple de bune practici pentru utilizare 
în sala de clasă.

UNIȚI ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA POLARITĂȚII!
Un atelier și un ghid pentru elevi, orientat spre 
grupul țintă, care îi va încuraja să acționeze pe 
platformele de socializare ca ambasadori pentru o 
Europă unită.
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despre proiect  despre proiect  
Când se formează polarități, ele reușesc adesea să 
ne împartă lumea. Pentru a revizui modelele de gân-
dire statică și a depăși provocările societale în viitor, 
abilități precum capacitatea de a discuta, de a empati-
za și de a promova coeziunea socială și diversitatea 
sunt foarte solicitate în căutarea soluțiilor holistice.

„bye, Polarity” se concentrează în principal pe siste-
mul de învățământ școlar, cu scopul de a sensibiliza 
tinerii la creșterea polarizării politice și societale, aju-
tându-i să învețe cum să facă față acestor fenomene 
și, astfel, permițându-le să funcționeze ca ambasadori 
pentru o Europă unită.
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