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SCOPUL PROIECTULUI;

Creşterea calităţii educaţiei

tinerilor , prin dezvoltarea

creativităţii lor.



OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 Creşterea gradului de conştientizare în rândul grupului ţintă ( 500 de tineri + 25 de cadre didactice), 

cu privire la importanţa aplicabilităţii practice a bagajului de informaţii acumulate pe parcursul anilor

de studiu, prin realizarea şi implementarea unui proiect educaţional , în cadrul Colegiului Tehnologic

de Industrie Alimentară din Arad, pentru o perioadă de 90 de zile

 Furnizarea de soluţii practice, inovative de către tinerii din grupul ţintă referitoare la diferite probleme

ridicate de către proiect ( cu referire concretă a materiile / modulele studiate în anii de studiu în

învăţământul preuniversitar tehnologic ), de către un număr de 500 de tineri + 25 de cadre didactice, 

pentru o perioadă de 90 de zile.

 Devoltarea de programe inovative / creative care să atragă tinerii spre sistemul de educaţie în care 

sunt cuprinşi , formarea calităţilor antreprenoriale, dar şi modelarea caracterelor tinerilor în direcţia

creşterii responsabilităţii, a spiritului de echipă şi a toleranţei, prin programe interdisciplinare de 

specialitate, aplicarea de metode de lucru capabile să sensibilizeze grupul ţintă (500de tineri şi 25 de 

cadre didactice )  la un comportament matur, inovativ, integru, responsabil, pentru o perioadă de 90 

de zile.



Ideea care a stat la baza proiectului a fost organizarea unei sesiuni

de comunicări ştiinţifice a tinerilor , bazată, exclusiv, pe proiecte concretizate

prin diferite aplicaţii practice .

La baza aplicaţiilor practice / proiectelor prezentate vor sta ideile tinerilor

legate de cunoştinţele lor acumulate pe parcursul anilor de studiu, dar şi

proiecte care ţin de exprimarea talentului, a îndemânării, inventivității, a

ecologiei, voluntariatului etc.

Tinerii vor lucra în grupe. Grupele se formează în jurul unei idei care

va fi concretizată într–un proiect şi care se va finaliza printr–un produs de

creaţie. Toate proiectele realizate / produsele de creaţie care rezultă în urma

prezentării lor vor fi adunate într–o publicaţie bilingvă ( română şi engleză).

Am considerat oportună realizarea publicaţiei în această formă,

întrucât , la proiect vor participa tineri din cel puţin încă 5 ţări din Europa



ARGUMENT

 Problema care a stat la baza realizării acestui proiect a fost neconcordanţa sesizată de multe ori dintre

cunoştinţele teoretice şi cele practice, aplicabilitatea scăzută a unor cunoştinţe şi, de multe ori, 

nerelevanţa, pentru piaţa muncii, a cunoştinţelor teoretice / practice a tinerilor din cadrul

învăţământului preunivesitar tehnologic şi nu numai. 

 O altă problemă care ar trebui să atragă atenţia tuturor factorilor implicaţi în sistemul

educaţional este slaba atractivitate a acestui sistem pentru tineri. Trebuie conştientizat faptul că

mileniul III este unul al exploziilor informatice, de o extraordinară dezvoltare a tehnologiei IT şi nu 

numai, utilizare pe scară foarte largă a internetului, mai ales a reţelelor de socializare. Aceste realităţi

trebuie avute în vedere atunci când sunt construite programele şcolare, calificările profesionale, pentru

ca acestea să fie utile, prin pregătirea realizată, ca tinerii să poată fi absorbiţi de piaţa muncii, pe de o 

parte, şi să fie atraşi spre învăţământ, pe de altă parte. 

 O altă problemă identificată este puternicul abandon şcolar. Chiar dacă nu este una din 

cauzele determinante a abandonului, slaba atractivitate a sistemului educaţional, faptul că este

construit pe o structură de mult depăşită, din punct de vedere a tehnicii, duce, indiscutabil, la 

părăsirea sistemului de învăţământ de către un număr important de tineri. 

 Problema următoare identificată este imposibilitatea tinerilor de a fi absorbiţi de piaţa muncii. 

În contextul schimbărilor rapide a pieţei muncii privind cererea şi oferta locurilor de muncă, sistemul

educaţional s–a dovedit neflexibil, greu adaptabil, neoferind şansa pregătirii şi specializării tinerilor în

meseriile cerute la un moment dat. 
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LUCRĂRILE ELEVILOR / TINERILOR AU FOST 

PREZENTATE ÎN CADRUL UNUI SIMPOZION, ÎN CARE 

TOŢI PARTICIPANŢII AU AVUT POSIBILITATEA EXPUNERII

OPINIILOR PRIVIND NECESITATEA IMPLEMENTĂRII

SCHIMBĂRILOR ÎN PROCESUL EDUCATIV, DAR ŞI UN 

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎNTRE TINERI DIN ROMÂNIA ŞI

CELELALTE STATE PARTICIPANTE. 
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