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Organizarea acestei săptămâni a educaţiei permanente se
află sub egida UNESCO – Institutul pentru educaţie –
Hamburg.
România se numără printre cele 48 de ţări din lume care
organizează anual acest eveniment.
Această manifestare răspunde politicii promovate de
Ministerul Educaţiei Naţionale pentru diversificarea şi
extinderea ofertei de educaţie în unităţile de învăţământ şi
consolidarea rolului acestora ca centre de resurse
educaţionale la nivelul comunităţii.
Având în vedere importanţa acordată educaţiei şi învăţării
în contexte nonformale, cea de-a XV-a ediţie a Festivalului
Naţional al Şanselor Tale îşi propune dezvoltarea
cetăţeanului european prin educaţie şi învăţare
nonformală.

Scopul Festivalului?
Promova şi implementa conceptul de

“învăţare pe tot parcursul vieţii”.

“No day without a line.”

14 ani de PROIECTE EDUCAŢIONALE
EUROPENE
• 2001-2004
Proiect şcolar Comenius
”Vicino – Colega de carteira in Europe”
• 2004-2007
Proiect şcolar Comenius
“Who are WE? You & I - We are building Europe together”
• 2008-2010
Proiect bilateral Comenius
“Activate Europe”
• 2010-2012
Proiect multilateral Comenius
“European Roots and Dreams”
• 2012-2014
Proiect multilateral Comenius
“Hope for the Future”

COMPETENŢE PRIVIND
STUDIUL DISCIPLINELOR
• cunoştinţe mai bune legate
de tematica implicată
• o mai bună perspicacitate
în aplicaţiile practice privind
subiectul
• o întelegere crescută a
contextului european privind
subiectul tratat
ATITUDINE
participantul
• are iniţiativa de a cunoaşte
mai mult privind subiectul
implicat
• pune mai multe întrebări în
timpul orelor
• este mai activ, arată mai
multă motivare
VALORI
• este mai orientat spre
studiu

LIMBI STRĂINE
CONŞTIENTIZAREA IMPORTANŢEI
STUDIULUI
• performanţe orale mai bune la
folosirea limbii străine
• folosirea fluentă a limbii străine
• performanţe mai bune la scrisul în
limbi străine
CUNOŞTINŢE
• îmbunătăţirea
cunoştinţelor
de
gramatică, vocabular a limbii de
comunicare ce se foloseşte în proiect
ATITUDINE
• elevii vorbesc mai des în limbi străine
în timpul orelor
• iniţiativă în comunicarea într-o limbă
străină cu vorbitori nativi
VALORI
• deschidere faţă de alte limbi

COMPETENŢE METODOLOGICE
• culegere de materiale
• efectuarea unor micro-proiecte
de cercetare
• efectuarea de studii
• realizarea de rapoarte
• autonomie în învăţare

MOTIVAŢIE
elevul
• cere mai des să efectueze
activităţi suplimentare
• doreşte să studieze intens
• este mai atent în timpul orelor
• ia mai des parte la activităţi
extra curriculare
• are sentimentul „coautorului”
de proiect

COMPETENŢE SOCIALE
• să fie o bună gazdă sau un bun
oaspete
• să fie capabil să lucreze în echipă
• să fie capabil să comunice bine
• capacitatea de a-şi face prieteni
• să fie capabil să discute într-un mod
adecvat, respectând cuvântul altora
VALORI
•să aibă deschidere pentru alte culturi
• să aibă deschidere pentru alte puncte
de vedere
•încredere mutuală

COMPETENŢE TIC
• o utilizare mai bună şi mai rapidă
a echipamentului TIC
• prezentări / produse WEB mai
bune realizate
• informaţii mai bune, la nivel
internaţional şi actualizate cu
privire la subiect
• aprecierea utilizării TIC în cadrul
contextului european
• oportunităţi pentru o strategie
evolutivă şi colaborativă
ATITUDINE
• mai multă încredere în folosirea
noii tehnologii pentru contacte,
prezentare sau cercetare
VALORI
• mai multă deschidere pentru
folosirea noilor tehnologii
• dorinţa de a împărtăşi cunoştinţe
şi competenţe

COMPETENŢE MANAGERIALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asumarea responsabilităţii
delegarea sarcinilor către alţi elevi
motivarea celorlalţi
rezolvare de probleme
luarea deciziilor
managementul timpului
managementul financiar
competenţe de negociere
competenţe de colaborare

CETĂŢENIE EUROPEANĂ
• cunoştinţe şi experienţă privind
structurile democratice şi luarea
deciziilor la nivel local, naţional şi
european
• sentimentul
apartenenţei
la
comunitatea locală, naţională şi
europeană
• conştientizarea propriei identităţi
în context local, naţional şi
european
ATITUDINE
• să fie un cetăţean mai activ
VALORI
•
conştientizarea
valorilor
drepturilor omului

ŞANSE EGALE
• înţelegerea
proceselor,
a
fenomenelor
ce
conduc
la
prejudicii, discriminare şi rasism
• competenţe privind combaterea
exclusivismului şi discriminării
• experienţe interculturale
ATITUDINE
• să observe uşor discriminările
• atitudine împotriva discriminării şi
prejudiciilor
VALORI
• drepturi şi şanse egale

