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Lumea se schimbă, dar noi?
19 – 25.11.2018

Nr.
crt.
1.

Titlul activităţii

Tipul
activităţii

Școala. Piața
muncii. Nivelul de
trai

Expuneri, joc
didactic,
dezbatere

Obiective

Data

Conștientizarea de către tineri a 21.11.2018
necesității
parcurgerii
unei
educații compatibile cu tipul de
societate în care trăiesc;
Înțelegerea modului în care există
și funcționează piața muncii,
pentru a putea acționa în mod
concret;
Identificarea soluțiilor pentru
adecvarea
comportamentului
specific al agenților pieții muncii la
cerințele mediului concurențial, în
condițiile negocierii angajării.

Beneficiari
28 elevi
3 cadre
didactice

Parteneri/
Colaboratori

Rezultate obţinute

Coordonatori

-

O mai bună orientare a
tinerilor spre traseele
profesionale compatibile
cu aptitudinile, interesele
și pregătirea fiecăruia

Nicolau Doina
Pamfile
Gabriela-Nina
Arhip Mihaela

2.

Haretişti cu inimă
mare, prieteni
pentru fiecare

Activitate
caritabilă
Atelier de
socializare

Dezvoltarea abilităţii de a acţiona 21.11.2018
pentru eliminarea sărăciei şi a
inegalităţilor
Dezvoltarea empatiei faţă de copiii
proveniţi din medii defavorizate

88 elevi
CNSH
40 copii din
medii
defavorizate

Fundaţia
“Bunul
Samaritean”
Nicoreşti

3

Tinerii şi noile
media

Dezbatere

Identificarea surselor de informare 21.11.2018
a tinerilor de azi
Dezvoltarea competenţelor media
ca premisă a cetăţeniei active

30 elevi

Centrul
pentru
Jurnalism
Independent

4.

Drumul către
libertate
financiară

Workshop de
educaţie
financiară

Identificarea
emoţiilor
care 22.11.2018
conduc la impas financiar
Dezvoltarea
capacităţii
de
autocontrol şi de autoeducaţie
finaciară

40 elevi

-

5.

Viitorul depinde
de noi!

Expuneri
Dezbatere

56 elevi

-

6.

Chimişti români
celebri care
schimbă lumea

Expuneri
Dezbatere

Identificarea resurselor energetice 22.11.2018
ale viitorului
Cunoaşterea factorilor poluanţi
asupra mediului
Conştientizarea
importanţei
folosirii surselor de energie
reciclabilă
Cunoaşterea personalităţilor
22.11.2018
marcante din România ultimilor
100 de ani care au contribuit la
dezvoltarea ştiinţei experimentale
Conştientizarea importanţei
progresului în chimie pentru

30 elevi

laborant
Onica Aurica

40
de
pachete
cu
alimente, rechizite şi cărţi
donate
Creşterea gradului de
empatie faţă de copiii din
medii defavorizate
Conştientizarea
rolului
fiecăruia dintre noi în
lupta împotriva sărăciei
Conştientizarea
importanţei noilor media
ca factor de educaţie şi de
formare a personalităţii
tinerilor
Conştientizarea
importanţei
gestionării
responsabile a banilor în
scopul evitării impasului
financiar individual şi la
nivelul societăţii
Creşterea gradului de
conştientizare a rolului
nostru în construirea unui
viitor frumos, într-o lume
aflată în schimbare

Maxim Liliana
Mihalachi
Monica
Ţupu
Lăcrămioara

Creşterea gradului de
conştientizare a
impactului marilor
tehnologii asupra
schimbărilor din ştiinţă şi
din viaţa cotidiană

Gheorghe
Mona Oana

Munteanu
Mihaela-Nina

Bărbieru
Nicoleta
Arhip Mihaela

Horinceanu
Nicoleta

7.

83 de ani de
activitate
muzeistică la
Tecuci

Participare la
colocviu

8.

A world in
change

Vizionare
film
documentar
Dezbatere

9.

Lumea de la
elementar la
excelent –
Sărăcia, o
problemă a
societăţii
contemporane

Masă
rotundă

10.

Lecturi de ieri şi
de azi

Dezbatere
Expoziţie de
carte

dezvoltarea societăţii
contemporane
Formarea unei atitudini creatoare
în vederea schimbării lumii în bine
Lărgirea orizontului de informații
privind istoria locală
Conştientizarea rolului muzeelor
în dezvoltarea societăţii

22.11.2018

10 elevi

Muzeul de
Istorie
“Teodor
Cincu” Tecuci

Formarea atitudinii de
respect faţă de zestrea
culturală locală

Ungan Cezar
Iulian

Dezvoltarea spiritului responsabil
al omului ce aparţine unei
comunităţi globale, în contextul
schimbărilor climatice la nivel
global
Identificarea unor metode de
prevenire şi eradicare a
dezastrelor climatice de pe
mapamond
Dezvoltarea abilităţilor de
comunicare a ideilor creative
autentice
Conștientizarea problemelor lumii
globalizate
Identificarea măsurilor pentru a
transforma lumea într-un loc
echitabil și durabil
Înțelegerea rolului pe care îl avem
în comunitate

23.11.2018

26 elevi

-

Formarea abilităţilor de
comunicare, analiză şi
gândire critică
Încurajarea unei viitoare
implicări responsabile în
comunitatea educaţiei
globale

Manolache
Daniela

23.11.2018

40 elevi

Biblioteca
Municipală
“Ştefan
Petică” Tecuci

Dezvoltarea unei atitudini
responsabile faţă de
lumea în care trăim
Conştientizarea
importanţei eradicării
sărăciei

Miron Dorica
Nicolau Doina
Mărgărint
Daniela

Conştientizarea importanţei
lecturii în dezvoltarea fiecărui
individ şi a societăţii
Dezvoltarea abilităţilor de
comunicare şi gândire creativă

23.11.2018

28 elevi

-

1 expoziţie de carte
Creşterea gradului de
conştientizare a
importanţei lecturilor în
educaţia permanentă a

Tudor
Andreea

fiecărui individ

11.

Schimbarea din Concurs de
noi, prin noi!
creaţie
literară

12.

O nouă viaţă

Expoziţie de
obiecte din
materiale
reciclate

13.

Educaţie
financiară pentru
o societate
durabilă

Dezbatere

Dezvoltarea unui comportament
social activ şi responsabil
Dezvoltarea disponibilităţii pentru
dialog, relaţionare pozitivă cu
ceilalţi şi cooperare
Stimularea creativităţii elevilor în
rezolvarea situaţiilor problemă în
care se pot afla
Sensibilizarea elevilor privind
importanţa asumării
responsabilităţii pentru propriile
acţiuni
Dezvoltarea abilităţii de a găsi
soluţii creative pentru reducerea
cantităţii de deşeuri

23.11.2018

83 elevi

bibliotecar
Cojocaru
Florina
Bibioteca
CNSH

S-au acordat 12 Premii şi 3
Menţiuni
Conştientizarea necesităţii
adaptării stilului de viaţă
la noile schimbări din
lume

Cristovici
Rodica

23.11.2018

90 elevi

Comitetul de
părinţi

Familiarizarea elevilor cu
conceptele de bază ale educaţiei
financiare
Deprinderea abilităţii de a folosi
instrumentele financiar-bancare,
în special a celor legate de
economisire şi investiţii
Formarea unui comportament
responsabil în relaţia cu banii

24.11.2018

60 elevi

Aevoae
Luminiţa –
reprezentant
Raiffeisen
Bank

60 de obiecte noi
confecţionate din obiecte
vechi şi/sau din materiale
reciclate
Creşterea gradului de
conştientizare a rolului
nostru de cetăţeni activi
într-o lume în schimbare
Conştientizarea
importanţei adoptării unui
comportament chibzuit în
relaţia cu banii, în vederea
creşterii bunăstării
economice a societăţii
Dezvoltarea gândirii
logico-creative a elevilor

Miron
Magdalena
Munteanu
Mihaela-Nina
Zahariea
Mona
Gabriela
Lupu Cristina
Onica Monica
Iuliana

14.

În pas cu timpul

Dezbatere

Creşterea interesului faţă de
problemele actuale ale societăţii
Formarea deprinderilor elevilor de
a recicla deșeurile, de a evita
poluarea şi de a utiliza rațional
resursele naturale
Dezvoltarea capacităţii de a crea
o lume mai sigură, mai sănătoasă
şi mult mai prosperă

25.11.2018

31 elevi

-

Conştientizarea
importanței educației ca
modalitate de înțelegere a
globalizării
Promovarea toleranței, a
comunicării interculturale
și a valorilor comunității în
care trăim

Sechel
Carmen
Mirela

Întocmit,
Coordonator pentru programe şi proiecte
educative şcolare şi extraşcolare,
Prof. Munteanu Mihaela-Nina

