RAPORT DE ACTIVITATE – 2015

„Civismul, opțional?” – ediția a IV-a
Proiectul a fost organizat în perioada 9 – 10 aprilie
2015, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al
Municipiului București, Asociația Universitur și
Facultatea de Geografie a Universității București, la
sediul Facultății de Geografie. La proiect au participat
în jur de 70 de elevi din liceele din Bucrești.
Programul dezbaterilor a fost următorul:

Joi, 9.04.2015
Deschidere, invitat Facultatea de Geografie, D-na Prodecan Mioara Clius
Invitat: Anca Tudoricu (Asociatia Universitur)
Gelu Sabău, „Justiţie şi evoluţie politică în România ultimilor ani”
Aurelian Giugăl, „Naşterea celor trei Europe”
Alexandru Hânţari, „Rusia vs SUA, jocul geopolitic al marilor puteri”
Vineri, 10.04.2015
Florin Cristescu, „Resurse de energie regenerabile”
Ciprian Ciocan, „Responsabilitatea față de mediu”
Andreea Ricu, „Cum funcţionează separarea puterii
în Statul Român?”
Cătălin Constantinescu, „Modalităţile de implicare
civică şi relaţia stat-cetăţeni”
Emilian Colceru, „Civismul, opţional?”

„România – stat de drept” – concurs de cultură civică pentru elevii de liceu din
Bucureşti (clasele X-XII)
Concurs de cultură generală pe teme civice, având ca bibliografie Constituția României,
organizat împreună cu Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina” și Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, în data de 9 mai 2015. Concursul s-a desfășurat la sediul Universității
Europei de Sud-Est „Lumina”. La concurs au participat 39 de elevi din 8 licee bucureștene,
organizați în 13 echipe a câte 3 membri fiecare. Primele 3 echipe au primit premii, după cum
urmează:
Premii în bani
Locul I – 180 de lei;
Locul II – 150 de lei;
Locul III – 120 de lei.
Premii în burse
Toţi elevii clasaţi pe primele 3 locuri şi cei care au
luat menţiune au primit burse de studii la
Universitatea Europei de Sud-Est Lumina (Departamentele Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene, Administrarea Afacerilor, Pedagogie, Limbi Moderne Aplicate, Tehnologia
Informaţiei şi Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii).
Premii în cărţi
Toţi elevii premiaţi (inclusiv cei cu menţiune) au primit câte o carte.
Premiile au fost asigurate de Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina” și de Asociația pentru
Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică.

„Ars Diplomatica” – Curs de introducere în relațiile internaționale
Asociația pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică a început un modul de
introducere în relațiile internaționale destinat elevilor de liceu. Lecțiile s-au desfășurat la
Colegiul Național „Gheroghe Lazăr” din București, după următorul program:
Aurelian Giugăl, Teorii politice în relațiile internaționale: realismul și liberalismul – 5 mai 2015;
Alexandru Hânțari, Situația din Ucraina și doctrina realpolitik-ului – 12 mai 2015;
Aurelian Giugăl, Teorii politice în relațiile internaționale: marxismul și constructivismul – 19
mai 2015.

„Istoria dincolo de cuvinte”, ediția a IV-a – „Turul închisorilor comuniste”
În perioada 5 – 9 septembrie 2015, Asociaţia pentru
Promovarea Culturii şi Responsabilizare Civică (APCRC)
în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului

şi

Memoria

Exilului

Românesc

(IICCMER) şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti (ISMB) a organizat proiectul educaţional
„Turul închisorilor comuniste”.
Proiectul s-a adresat elevilor de liceu din Municipiul
Bucureşti și a

constat într-o excursie având ca scop

vizitarea celor mai reprezentative închisori din sistemul
concentraţionar românesc al perioadei comuniste. Au fost
vizitate închisorile de la Piteşti, Aiud, Gherla, Sighet,
Râmnicu Sărat şi Jilava. Transportul, cazarea şi masa
elevilor participanţi au fost asigurate de organizatori pe
tot parcursul excursiei. La sfârşitul excursiei elevii şi
profesorii coordonatori au primit diplome de participare.
În vederea participării, au fost selectaţi 25 de elevi din Municipiul Bucureşti printr-un concurs de
eseuri cu tema „Pentru ce aş merge la închisoare? La ce ideal nu aş renunţa chiar dacă mi-aş
pierde libertatea”. Data de trimitere a eseurilor a fost 1 iulie 2015, iar rezultatele selecţiei au fost
comunicate participanţilor pe 10 iulie 2015.

