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Plan de activitate pentru Școala altfel  

7 – 11 aprilie 2014 

Participanți: elevi de la C.N. Constantin Carabella, C.N. Constantin Cantacuzino, Liceul Economic Ion Ghica, C.N. Ienăchiță Văcărescu 

Elevii vor lucra la C.N. Constantin Carabella. 

Titlul programului și 
obiectivele 

Descrierea activității Rolul școlii Rolul asociației și al 
partenerilor 

Succesul care ne inspiră 
 
Obiective pt. elevi: - să înțeleagă 
legătura dintre succes și 
muncă/studiu sau să își pună 
întrebări despre aceasta), 
- să își exerseze/dezvolte 
capacitatea de gândire critică (să 
pună întrebări, să coreleze, să 
analizeze, să aleagă...), 
- să facă fie și conexiuni 
firave/fine între niște lucruri 
valoroase pe care le vizează și ei 
într-un viitor oarecare) si niste 
trăsături personale (pe care îi 
vom ajuta să le identifice, dacă 
nu-s încă lămuriți că le au). 

Luni/7.04.2014  
8.45 – 9.10 Teodora Popa/Corina Leca programul 
săptămînii (de ce, ce și cum se va lucra)  
9.10 - 13.00 Elevii vor fi invitați să se implice în 
discuții deschise, dezbateri, exerciții de coaching 
individual și de grup, fiecare dintre acestea 
propunându-și să încurajeze descoperirea de sine, 
gândirea independentă și comunicarea.(Alina 
Goanță, Life & Business Coach) 
13.00 – 14.00 exemplu de succes în antreprenoriat 
(Ștefan Ionescu de la Leichmann Group) 
www.LEW.RO  
Evaluarea zilei 
 
Marți/8.04.2014  
9.00 – 10.00 Ciprian Grigorescu – fotograf 
http://cipriangrigorescu.blogspot.ro/2010/02/zoo-

Asigurarea prezentei a 25-
30 de elevi pe tot parcursul 
săptămînii.  
Organizarea galeriei cu 
produsele elevilor și 
promovarea acesteia în 
școlilele din oraș (invitarea 
elevilor și profesorilor din 
alte insitutții de educație 
din oraș).  
Teodora Popa (prof. de 
matematică și dirig.), Anița 
Dulman și Carmen 
Rădulescu vor organiza 
elevii. 
 
 

Teodora Popa – prof. și 
diriginte, vicepreședinte 
Ambasadorii prieteniei 
Corina Leca – președinte 
Ambasadorii prieteniei 
 
Alina Goanță – 
life&business coach 
(www.coachingforchange.ro 
) și Ștefan Ionescu 
 
Medeea Marinescu, Radu 
Naum, Andi Vasluianu, 
Marius Manole 
 
Cineva din presă (Columna 
TV, Gazeta Dâmbovițeană), 
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10.00 – 11.00 Exemplu de succes cand iti urmezi 
pasiunea (Alina Goanta, Life & Business Coach) 
11.00 – 13.00 succesul în teatru, film, publicitate 
(actorul Andi Vasluianu) 
http://www.youtube.com/watch?v=2pGll6xuq-c  
Evaluarea zilei 
 
Miercuri/9.04.2014  
9.00 – 10.30 Valorile indivizilor, școlilor, societății. 
Cum intrăm în rândul lumii? (dezbatere pe baza unor 
prezentări de la TEDx România etc.) 
11.00 – 13.00 succesul în jurnalism (Radu Naum) 
http://www.formula-as.ro/2004/630/lumea-
romaneasca-24/radu-naum-5305 ȘI 
11.00 – 13.00 succesul în teatru și film (Medeea 
Marinescu - actriță la TN București 
http://www.eugeniavoda.ro/ro/emisiuni/arte/medeea-
marinescu) 
13.00 – 14.30 Repere si instrumente utile pe drumul 
catre succes (exercitii de coaching individuale si de 
grup, Alina Goanta Life & Business Coach) 
Evaluarea zilei 
 
Joi/10.04.2014  
9.00 – 12.00 organizarea galeriei (Teodora și 
Corina) și pregătirea evaluării finale. 
Galeria de modele alese de către elevi (va fi chiar o 

pe parcurs și, cu siguranță, 
în ziua galeriei. 
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expoziție cu multă creativitate). Fiecare elev trebuie 
să realizeze ceva (o planșă, un panou, un pliant etc.) 
în care să prezinte o pers. cu care s-a întâlnit (în 
viață sau chiar în zilele din urmă) sau despre care a 
găsit informații oriunde. Profilul va trebui să conțină 
date despre profesie, ce rol are pt. comunitate, de ce 
a ales acea pers. profesia respectivă, ce 
bucurii+provocări i-a adus, motivele pentru care 
elevul a ales acel model, orice detaliu însemnat pt. 
elev. Galeria va fi păstrată până în prima săptămână 
după vacanță pentru a fi vizitată de toți elevii și 
profesorii școlii. 
12.00 – 14.00 Succesul în teatru (Marius Manole – 
actor la TN București http://www.hotnews.ro/stiri-
cultura-15679513-interviu-video-marius-manole-
dialog-cititorii-hotnews-imi-place-relatie-publicul-
meu-nu-sunt-pentru-imaginea-actorului-care-
undeva-scena-ramane-acolo-desi-asta-fascinant.htm) 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://ambasadoriiprietenieitargoviste.wordpress.com
mailto:ambasadoriiprieteniei@gmail.com
http://www.hotnews.ro/stiri-
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

