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 „Civismul, opțional?” – ediția a V-a

Proiectul  s-a  desfășurat  în  timpul  săptămânii

„Școala altfel”, în perioada 20 – 22 aprilie 2016,

fiind  organizat  în  parteneriat  cu  Inspectoratul

Școlar al Municipiului București și Universitatea

„Hyperion”  din  București.  Dacă  în  ediţiile

anterioare  am  dezbătut  ce  înseamnă

comportamentul civic, acum a venit timpul să îl

punem în practică. Elevii participanți au realizat

materiale  privind  responsabilizarea  civică  în  cadrul  unui  atelier  care  foloseşte  mijloace  de

exprimare moderne (editare de film, platforme pe siturile de socializare), aceste materiale fiind

transmise ulterior factorilor de decizie. Materialele realizate de elevi pot fi urmărite pe pagina

de youtube a Asociației: https://www.youtube.com/watch?v=BfXUAimIVJo 

„Cunoaște România” – Brașov 

„Cunoaște  România”  este  un  proiect  nou  care  își

propune  să  dezvolte  scopurile  urmărite  în  cadrul

proiectului „București – istorie pas cu pas”, desfășurat

până acum în IV ediții. Proiectul constă într-o serie de

excursii însoțite de tururi ghidate în diverse localități și

orașe din România pentru a vizita și a face cunoscute

obiective  cu  o  semnificație  culturală  sau  istorică

deosebită pentru societatea noastră.

Pentru început ne-am propus să descoperim Brașovul istoric. Excursia s-a desfășurat în data 22

octombrie 2016 și a avut în vedere următoarele obiective: Cartierul Șchei, Poarta Șchei, Biserica

Sfântul  Nicolae,  Sinagoga  Neologă,  Poarta  Ecaterinei,  Strada  Sforii,  Piața  Sfatului,  Casa

Sfatului, Biserica Neagră.

https://www.youtube.com/watch?v=BfXUAimIVJo


„România – stat de drept” – ediția a II-a. 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  7 mai  2016.  Concursul  s-a

desfășurat la sediul Universității Europei de Sud-Est

„Lumina”. La concurs au participat 50 de elevi din

14 licee din București și Județul Ilfov, fiind organizați în 25 de echipe a câte 2 membri fiecare.

Primele 3 echipe au primit premii, după cum urmează:  

Premii în bani                                                     

Locul I – 200 de lei;                                            

Locul II – 180 de lei;                                            

Locul III – 150 de lei.

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. 



Conferința  internațională  –  „Importanța  artei  contemporane  în  promovarea

patrimoniului cultural imobil în România”

Conferință internațională organizată în

parteneriat  cu  Institutul  Cultural

Român, la data de 1 noiembrie 2016,

între  orele  09.00  și  16.00,  la  sediul

Institutului  Cultural  Român  (Aleea

Alexandru, nr. 38).

Evenimentul  a  fost  împărţit  în  trei

secţiuni, având drept invitaţi o serie de

personalități  din  sfera  culturală,

manageri  ai  unor  asociaţii  şi  organizaţii  din  sectorul  cultural  independent  din  ţară  şi  din

străinătate, precum și reprezentanți ai unor instituții guvernamentale.

Secțiunea 1 „Patrimoniul cultural imobil – cadru legislativ şi aspecte urbanistice” – îşi propune

să  evidenţieze  aspectele  legislaţiei  în  domeniu,  referitoare  la  protejarea  şi  promovarea

patrimoniului cultural imobil şi aplicarea acesteia în strategia culturală a oraşulului Bucureşti.

Secţiunea 2 „Proiecte culturale derulate în clădiri de patrimoniu” – se axează pe prezentarea de

proiecte deja derulate în Bucureşti, în clădiri de patrimoniu, precum Carol53, Noaptea Caselor,

ARTIDAVA, Asociatia Rhabillage.

Secţiunea 3 „Patrimoniu cultural imobil – potenţial spaţiu de manifestare a artei contemporane”

–  vizează argumentarea de către manageri culturali din diverse sectoare ale artei (teatru, dans,

arte viziuale, muzică) a potenţialului creator pe care spaţiul patrimoniului cultural construit îl

oferă.


