Şcoala de vară „Alege-ţi cariera SMART”
Sibiu, 20 - 26 iulie 2015
Program
Sosirea participanţilor, 20 iulie 2015, ora 10:00
Ziua 1 (20 iulie)
13:30 -14:00 Festivitatea de deschidere
14:00 - 17:00 Workshop
18:00 -19:30 Cina
19.30 Activităţi recreative/distractive/culturale
Zilele 2 - 5 (21-24 iulie)
08:30 - 09:30 Mic dejun
10:00 - 12:30 Workshop
13:00 -14:30 Masa de prânz
15:00 - 17:30 Workshop
18:00 -19:30 Cina
21:00 Activități recreative/distractive/culturale
Ziua 6 (25 iulie)
08:30 - 09:30 Mic dejun
10:00 -16:00 Excursie tematică/Prânz la pachet
18:00 Workshop şi foc de tabără la Păltiniş
Ziua 7 (26 iulie)
08:30 - 09:30 Mic dejun
10:00 Decernarea diplomelor şi festivitatea de închidere a Şcolii de vară
Închiderea Şcolii de vară, 26 iulie 2015, ora 13:00

Listă workshop-uri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Proces penal simulat
Cum să îţi transformi hobby-ul în meserie
Creativitate - Exerciţii de gândire creativă
Atelier de teatru
La pupitrul de ştiri – Prezentator TV
Implică-te şi tu! Dimensiuni ale profesiei de asistent social
Ai cont pe Facebook? Implicaţii sociale ale reţelelor de socializare şi tehnologiilor
personale de comunicare
Cum îmi aleg profesia? Elemente de orientare vocațională și consiliere profesională
a resurselor umane
Psihologia emoției: iubirea și atracția interpersonală în rândul tinerilor
Young UpDate

11.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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26.
27.
28.
29.
30.
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32.
33.
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37.
38.
39.
40.
41.

Let's go advertising!
Redescoperirea omului prin intermediul arheologiei
Parlamentar pentru o zi
Pentru şcoala mea, pentru comunitatea mea, pentru mine
Imaginea publică şi campaniile electorale
Mesaj mediatic şi securitate umană
Embedded Systems
Imprimanta 3 D
Roboţi autonomi în acţiune
Câteva forme geometrice cu proprietăţi surprinzătoare
Microsoft Student Partner (aplicaţii practice de informatică)
Supersocietăţi – lumea fascinantă a furnicilor (aplicaţii practice în laborator)
Biodiversitatea şi impactul antropic în Valea Argintului (aplicaţie practică pe teren)
Farmacii cu rețete gratuite – plante medicinale (aplicaţie practică pe teren şi în
laborator)
Memoria pietrelor – aplicație practică în Rezervaţia geologică Turnu Roşu
Competiție de minibaschet
Competiție de minifotbal
Competiție de minivolei
Caută şi salvează în oraş
Şcoala Bandajelor
Dezbatere – joc cu tema „Aliment – sănătate – viaţă echilibrată”
Atelier miniproducţie produse de panificaţie
Atelier miniproducţie produse zaharoase
Joc de producţie industrială - managementul resurselor
Descoperă lumea alimentului prin microscop
Fascinanta lume a chimiei din perspectiva alimentului
Controlul peroxidazei în legume şi fructe supuse procesării în industria conservelor
de legume şi fructe
Ce este mustul de struguri şi cum se transforma în vin
Atelier de Gastronomie tradiţională şi recunoaşterea unor specii de plante cultivate.
Identificarea obiectivelor turistice naturale şi antropice din comuna Răşinari
Calitatea mediului înconjurător, deplasări în teren şi analize la faţa locului
Joc de întreprindere.

Listă activităţi recreative/distractive/culturale
Seara 1
Seara 2
Seara 3
Seara 4
Seara 5
Seara 6

City tour Sibiu
Clubbing
Seară de teatru şi film
Seară sportivă
Seară de spectacol
Foc de tabără.

