Şcoala Altfel 2016 - Dialog între generații
”Ceea ce ai obținut prin atingerea obiectivelor tale este mai puțin important decât ceea ce ai devenit prin
atingerea obiectivelor tale!”. (Henry David Thoreau)
În zilele de 21 și 22 noiembrie 2016 în cadrul Săptămânii ”Școala Altfel” s-a desfășurat la Colegiul ”Henri Coandă” din
Bacău, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, a doua ediție a activității ”Dialog
între generații”, la care au participat elevii de clasa a XII-a și specialiști din domeniile acestora de interes, așa cum au
fost ei menționați în chestionarele aplicate inițial. Activitatea a avut ca scop sprijinirea viitorilor noștri absolvenți pentru
a lua o decizie informată de carieră.
Profesioniștii care au răspuns prezent invitației din acest an și au ales să ofere din timpul lor pentru a discuta cu tinerii
aflați la început de drum au fost : colonel dr. Doru-Constantin Tocilă, Comandantul Batalionului 630 parașutiști
”Smaranda Brăescu”; sublocotenent Ioana Farcaș-Gherghina, ofițer de relații publice, Batalionul 630 parașutiști
”Smaranda Brăescu”; plutonier adjutant principal Cezar Iosub, subofițer de comandă , Batalionului 630 parașutiști
”Smaranda Brăescu”; Laura Huiban- jurnalist la Palatul Copiilor Bacău; Daniel Bechea- cameraman, editor, fotograf la
Tele 1 Bacău și Dati Media Bacău; Mirela Potorac –traducător autorizat; Florina Găzdaru- actor la Teatrul Municipal
Bacovia; Dragoș Dorneanu-Dirctor agenție la Cedra Tour; Codrin Chicuș, webdesigner și manager la SC RIXOS COM și Soft
Fussion; Ștefan Olaru- formator profesional masaj și reflexoterapie la Reflexo-Vital; Nicu Luca- jurist , mediator
autorizat; Marta Butnaru și Radu Năforniță – Inspectori de specialitate la Centrul de Prevenire , evaluare și Consiliere
Antidrog Bacău; Alexandru Durloi- agent de poliție, Poliția de proximitate , IPJ Bacău; Măriuca Amariei- Subinspector de
poliție, Compartimentul de Analiză și Prevenire, Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău; Bogdan Movilă- șef vânzări
Dacia la Dedeman Automobile; Ionela Crăciun- asistentă medicală generalist și instructor la Colegiul ”Mihai Eminescu”
Bacău; Solomon Iuliana- medic stomatolog.
Decizia de carieră este una fundamentală pentru viitorul profesional și personal al oricărui adolescent. De aceea, aceasta
trebuie să fie una cât mai bine fundamentată și bazată atât pe o bună autocunoaștere, cât și pe cunoașterea pieței
muncii, a cerințelor postului , pe înțelegerea și utilizarea cu succes a diferitelor instrumente de prezentare personală, dar
și, la modul ideal, pe interacțiuni directe cu profesioniști din domeniile de interes.
Inițiativa noastră urmărește tocmai acest aspect mai puțin abordat în școala românească și anume oferirea unui cadru
prietenos, non-formal de întâlnire dintre viitorii noștri absolvenți și profesioniști pasionați de ceea ce fac, cu o bogată
experiență pe care sunt gata să o împărtășească celor mai tineri. Pentru a asigura un cadru cât mai adecvat unui schimb
de informații viu și prietenos, am optat pentru un format de activitate specific educației non-formale și anume metoda
Cafeneaua publică. Într-o atmosferă relaxată, vom asculta jazz, vom bea ceai și ne vom bucura de compania acestor
oameni atât de valoroși , cu care vom povesti , încercând să aflăm cât mai multe din tainele meseriilor lor.
Aflată deja la a doua ediție, activitatea ”Dialog între generații” s-a dovedit a fi una de real succes și de aceea ne
propunem să o transformăm într-o tradiție la nivelul Colegiului nostru. Feedback-ul primit la prima ediție atât din partea
elevilor, cât și a invitaților și a cadrelor didactice ne-a impulsionat să continuăm și să o dezvoltăm, să o perfecționăm în
beneficiul tuturor celor implicați.
Ne propunem să continuăm această tradiție, care considerăm că poate reprezenta un model de bune practici ce ar putea
fi preluat și implementat cu succes și de alte instituții de învățământ, atât la nivel preuniversitar, cât și universitar.
Coordonatori proiect: Profesor consilier școlar Sanda Bordei , Prof. Alis Mocanu

OBIECTIVELE PROIECTULUI






Facilitarea interacțiunii nemijlocite dintre elevii de clasa a XII-a de la Colegiul ”Henri Coandă” Bacău și
profesioniști din domeniile lor de interes.
Dobândirea de către elevi a unei imagini mai clare despre meseriile dorite din perspectiva exigențelor formale, a
efortului voluntar, cerințelor postului.
Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare ale elevilor din clasele a XII-a și a XI-a organizatoare.
Crearea unei rețele de parteneri stabili pentru activități viitoare similare.
Oferirea unui model de bune practici pentru alte unități școlare interesate de tema consilierii în carieră
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- elevii din clasele a XII-a și din clasa a XI-a organizatoare de la Colegiul Henri Coandă
- părinţii acestor elevi
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-comunitatea
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