Liceul Teoretic Jean Monnet
Str. Jean Monnet, Nr.2
Sector 1- Bucuresti
Tel/fax: 021 230 50 78
E-mail: ltjeanmonnet@gmail.com

PROIECT
ȘCOALA DE LIDERI – JEAN MONNET
7 OCTOMBRIE 2017 – 31 MAI 2018
ANUNȚ DE ÎNSCRIERE
Clubul European – Jean Monnet anunță înscrierea la proiectul Școala de lideri – Jean Monnet.
Scopul proiectului este stimularea implicării civice și a interesului față de Uniunea Europeană a
liceenilor prin formarea unei echipe de 25 de lideri locali din rândul acestora. Principala activitate constă
în organizarea a zece instruiri, în fiecare sâmbătă, începând cu 7 octombrie 2017 în domeniul
leadership, dezvoltare personală și project management.
Temele care vor fi abordate în cadrul celor zece întâlniri sunt:
1. Leadeship și personal branding (brandul personal)
2. Lucru în echipă și coordonarea unei echipe + ce este un ONG?
3. Inteligență emoțională – managementul conflictelor
4. Comunicare eficientă – cum transmit un mesaj coerent și persusiv?
5. Managementul timpului – cum îmi gestionez timpul?
6. Vorbire în public – susținerea unei prezentări
7. Project management – identificarea problemei, scopuri, obiective
8. Educație financiară – fundraising (identificarea de fonduri)
9. Project management – activități, implementare, evaluare
10. Advocacy – cum susținem o cauză?
Toate atelierele vor fi susținte de traineri calificați sau de persoane cu experiență în domeniu. Instruirile
se vor desfășura în intervalul 10:00 – 14:00 (cu pauze).
Paralele cu aceste instruiri, în a doua parte a zilei, vor avea loc întâlniri cu europarlamentari, tineri care
au activat în proiecte europene sau tineri de succes, oameni cu realizări deosebite în deomeniile lor spre
a servi drept modele de performanță pentru participanți. Aceste întâlniri vor avea loc în intervalul 14:30
– 16:00.
IMPORTANT! Programul întâlnirilor și durata sesiunilor poate suferi moficări (organizarea întâlnirilor
în timpul săptămânii, scurtarea duratei unei sesiuni etc.), acestea urmând să fie stabilite de comun
acord cu participanții proiectului.
La finalul celor zece întâlniri, fiecare dintre cei 25 de participanți va avea o idee de proiect pe care să-o
implementeze, cu sprijinul altor patru-cinci colegi din afara Școlii de lideri Jean Monnet, până în martie
2018, când are loc sesiunea de raportare. Astfel, dincolo de cei 25 de lideri nou-formați, vor mai fi
implicați încă alți 100 – 125 de tineri. Fiecare acțiune va fi îndreptată în mod direct spre rezolvarea unei
probleme din comunitate. Spre a asigura fezabilitatea acestui demers, fiecare participant va avea drept
sprijin un mentor (dintre reprezentanții partenerilor proiectului) care îi va ajuta la realizarea proiectului.
Îmai 2018 se planifică o vizită de studiu la Bruxelles pentru cei 25 de participanți.
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Pot participa elevii care întrunesc următoarele criterii:
a. elev în clasa a IX-a - a XII-a la Lieul Teoretic ”Jean Monnet”;1
b. disponibilitatea de a participa la toate sesiunile de instruire;
c. disponibilitatea de a implementa un proiect după încheierea sesiunii de informare, în perioada
decembrie 2017 – aprilie 2018;
d. motivație puternică, dată de dorința de a se implica în activități extrașcolare și experiența de până
acum în astfel de activități.
Selecția participanților va avea loc în două etape:
A. Completarea unui formular online în care vor indica datele personale, motivația și ideea de activitate
pe care ar vrea să o organizeze după insruire.
Linkul către formular este: https://goo.gl/forms/OWaS1pwlgJ5lczhH3.
Acesta va fi disponibil pe rețelele de socializare a liceului și a Clubului European sau va putea fi solicita
de la mebrii Clubului European sau de la profesorii implicați în proiect. Data limită de completare a
formularului va fi 27 septembrie 2017, ora 23:59. Timpul mediu de completare a formularului online
este de 30 de minute.
În seara zilei de 28 septembrie participanții urmează să fie informați prin e-mail legat de rezultatele
selecției.
B. Interviurile cu fiecare participant și semnarea acordului de participare de participant și de către unul
dintre părinți.
În intervalul 29 septembrie – 4 octombrie, toți participanții selectați pe baza completării formularelor
online vor fi invitați să particpe la un scurt interviu (10 – 15 min; interviul se va putea realiza și telefonic)
prin care li se va confirma calitatea de participant, urmând ca în cadrul aceleiași întâlniri (sau de la unul
dintre profesorii implicați) să primească acordul de participare pe care îl vor semna ei și unul dintre
părinți. Acordurile semnate vor fi predate până la 6 octombrie, când se va definitiva lista participanților.

Pentru alte informații,
prof. Jolan Vasiliu, 0744 561 503
Artiom Radu, 0737 771 246
sau la adresa: clubeuropeanjm@gmail.com
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Prin excepție și numai drept urmare a unei motivații pertinente, pot participa la instruiri și elevi din clasa a VIII-a
sau elevi din alte licee.

