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Proiectul „Civismul, opţional?”, ediţia 2016
1) TITLUL PROIECTULUI: Civismul, opţional?
2) TIPUL PROIECTULUI: Atelier media pe teme de cultură civică
3) PUBLIC ȚINTĂ: Elevii claselor IX-XII din Municipiul București
4) COMPETENȚE:
După absolvirea modulului, elevii vor dobândi competențe precum:
- Dezvoltarea competențelor de comunicare;
- Dezvoltarea compentenţelor de lucru în domeniul IT;
- Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi
în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;
- Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor
grupuri;
- Practicarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
- Participarea la luarea deciziilor şi implicarea în activitățile comunităţii.
4) DURATA ATELIERULUI: 3 zile, 4 ore/ zi
5) PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 20-22 aprilie
6) DESFĂŞURAREA PROIECTULUI:
Pentru a participa la proiect, elevii se înscriu în prealabil pe adresa contact@apcrc.com, trimiţând
imagini şi filmuleţe privind atitudini necivice observate în Bucureşti. Elevii selectaţi vor participa la
atelierul care va avea loc în timpul săptămânii „Şcoala Altfel”, în care vor fi invitaţi să realizeze, pe
echipe, un film documentar în care să prezinte realităţile din Bucureşti. Asociaţia va realiza o
platformă de socializare pe care vor fi postate materialele elevilor; acestea se constituie în sesizări
care vor fi trimise ulterior către autorităţile publice.
7) CALENDAR:
- martie 2016: anunțarea concursului prin intermediul rețelei ISMB;
- 10 aprilie 2016: termenul limită pentru înscrierea elevilor;
- 20 aprilie: tutorial privind redactarea unui film documentar;
- 21 aprilie: filmarea în mai multe zone din Bucureşti;
- 22 aprilie: editarea filmului şi prezentarea rezultatului.
8) PARTENERI:
Asociația pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică (APCRC),
Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).

