DESCRIEREA PROIECTULUI
Aceste informaţii vor fi publicate pe site-ul Consiliului Studenţilor www.csubb.ro

Date privind proiectul
1. Titlul
2. Perioada propriuzisă de desfășurare
3. Loc de desfăşurare
4. Buget (Lei)

Democracy School
De la
4 aprilie
Localitate
a
Total

Până la

10 aprilie

Baru Mare

Judeţul

Hunedoara

12123,6 RON

Solicitat
de la UBB

8346,1 RON

Sumarul proiectului
Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a proiectului dumneavoastră (aproximativ 10-15 rânduri)

Democracy School este un proiect al Asociației pentru Educație Politică, adresat elevilor de liceu din întreaga
țară. Acesta este un program special conceput pentru elevii interesați de domeniul politic și de toate
implicațiile acestuia, precum responsabilitatea socială și importanța societății civile. Democracy School se va
desfășura într-un regim asemănător unei tabere, desfășurată pe parcursul unei săptămâni, în perioada 4-10
aprilie 2015, în complexul Universității Babeș-Bolyai din Baru-Mare, județul Hunedoara.
Elevii vor beneficia de o serie de training-uri și workshop-uri cu grad ridicat de interactivitate, menite să le
aducă acestora un plus de informație cu privire la teme precum: sisteme politice contemporane și
comunicare, persuasiune, manipulare. Pe lângă toate acestea, elevii vor interacționa în perioada proiectului
cu tehnica betzavta, prin intermediul căreia vor fi realizate diferite simulări și exerciții. De asemenea, elevii
vor avea parte și de jocuri de cunoaștere, seri de filme și sesiuni de debate pe teme strâns legate de
conceptul de democracție.

Scurtă descriere a organizaţiei
Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a organizaţiei dumneavoastră (scop, obiective, rezultate remarcabile etc.)

Asociația pentru Educație Politică este o entitate ce are drept misiune educarea politică și
responsabilizarea populației și a societății civile românești, în asumarea conștientă a deciziilor cu caracter
public/politic, decizii ce au impact aupra fiecărui cetățean, promovându-l pe acesta din urmă, drept pilon
activ în societate, prin participare.
Printre obiectivele asociației se numără educarea politică a tinerilor din România, informarea populației
asupra drepturilor și a responsabilităților ce derivă din calitatea de cetățean activ, activizarea și
responsabilizarea cetățenilor prin informare și implicare. Toate activitățile desfășurate până în prezent
servesc îndeplinirii acestor obiective: campanii de informare și dinamizare în scopul participării la vot,
dezvoltarea unui ziar online de educație și cultură politică (memorandum.ro), campanie de intervievare a
parlamentarilor români cu privire la educația politică din România, dezbateri pe teme cu resort public.

Pe lângă toate acestea, Asociația pentru Educație Politică desfășoară și alte proiecte care vin să sprijine
întocmai misiunea organizației. Școala de Vară pe Educație Politică este un proiect care în anul 2015 se va
afla la cea de-a 3-a ediție. Scopul proiectului este de a contribui la alfabetizarea și educarea din punct de
vedere politic a elevilor de liceu, întrucât aceștia reprezintă pilonul central de dezvoltare a societății
românești. Un alt motiv pentru care se dorește impactarea acestui public țintă este reprezentat de faptul că
se apropia vârsta la care elevii își pot exercita în mod legal drepturile cetățenești, fiind absolut necesar ca
aceștia să o facă în cunoștință de cauză. Fiecare an a reprezentat o dezvoltare a proiectului, acesta reușind
să aibă un impact asupra unui număr din ce în ce mai mare de elevi.

