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Lumea se schimbă, dar noi?
La Colegiul Vasile Lovinescu din Fălticeni agenda acestei săptămâni a cuprins numeroase activităţi în care au
fost implicaţi 510 de elevi, 37 profesori, părinți și membri ai comunității locale. Produsele acestor activităţi au
fost prezentate pe holul central al colegiului în expoziția Schimbarea vine din noi. Acestea au fost
vizionate de elevii şcolii, cadrele didactice precum şi personalul nedidactic şi au reprezentat un prilej de
meditaţie asupra importanţei educaţiei și acceptarea schimbării atunci când duce la progres. Câteva repere ale
acestor activităţi :
• Ateliere de comunicare: Identitatea națională și educați a globală care au vizat responsabilizarea pentru
propriile acţiuni şi propria dezvoltarea profesională şi personală , dezvoltarea atitudinilor de respect şi toleranţă
pentru diversitate, conştientizarea rolului de cetăţean într-o lume globalizată.
•Personalităţi care au schimbat lumea. Exemple. Modele în care participanții au fost provocați să identifice
personalități din diverse domenii care au schimbat lumea, modele pentru ei şi exemple de urmat și să utilizeze
în mod corect conceptele de personalitate, exemplu, model .
• Personalităţi româneşti care au schimbat lumea în care s-a prezentat elevilor un film cu personalităţi
marcante ale României care prin activitatea lor au avut contribuţii deosebite pe plan mondial apoi Fiecare elev a
prezentat o personalitate românească şi modul în care aceasta a contribuit la dezvoltarea țării, omenirii,
susţinută de o imagine suport aplicată pe harta României.
•Evoluția civilizației ....în timp. Dezbatere pornind de la povestirea ,, Negustor lipscan,, din volumul de
povestiri Hanul Ancuței de M. Sadoveanu. Elevii au conștientizat diferențele dintre vremurile de demult precum
și necesitatea implicării noastre în ceea ce înseamnă progresul.
•Să analizăm, înainte să acţionăm! Workshop ce a avut ca obiective să definească conflictul să identifice
sursele unui conflict să enumere şi să descrie cauzele cele mai întâlnite ale conflictelor care au loc între elevi.
•Antreprenoriat de succes dezbatere în care au fost invitați foști elevi ai școlii care au inițiat și dezvoltat
afaceri proprii și care le-au împărtășit elevilor momente importante din experiența lor.
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