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TU ȘTII SĂ TE PREZINȚI?
PROIECT DE PARTENERIAR EDUCAȚIONAL PENTRU LICEENI
PRIVIND DEZVOLTAREA PERSONALĂ
“Arta comunicării este limba pe care o vorbesc liderii.” – James Humes
COORDONATORI:
Director Executiv ACVO – Cristina Munteanu
Speaker, trainer, autor de carte – Florin Smeu
Director Liceul Tehnologic Hârlău - prof. Paula-Lorela Iancu
Profesor
Profesor

ARGUMENT
Frica de a vorbi în public este considerată de către specialiști a doua cea mai mare după frica de
moarte. Firesc, și adolescenții se confruntă cu această problemă, condiții în care comunicarea devine din
ce în ce mai anevoioasă. Frica de a vorbi devine și mai mare atunci când ar trebui să transmită informații
clare și precise despre ei înșiși. Și toate acestea duc la micșorarea șanselor de a face o bună impresie în
timpul unui interviu de angajare, în timpul susținerii unui examen oral în fața unei comisii sau atunci când
întâlnesc pentru prima dată o persoană. Proiectul propus vine în întâmpinarea nevoii acute a
adolescenților de a-și învinge această frică, sprijinind și activitatea profesorilor.
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SCOPUL PROIECTULUI
Proiectul își propune formarea aptitudinilor de comunicare în rândul elevilor din clasele a XII-a de
liceu prin intermediul unor prelegeri interactive susținute de către Florin Smeu, speaker, trainer și autor
de carte. Elevii vor învăța cum să facă o prezentare cu durata de un minut despre ei înșiși, cum să-și
învingă emoțiile atunci când vorbesc în fața unui public și care sunt componentele unui discurs. În acest
fel, viitorii studenți/angajați vor fi capabili să facă față noilor situații din viața lor personală și/sau
profesională.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
După desfășurarea activității, elevi vor fi capabili:
-

să transmită cu eleganță și deschis un mesaj către un public mai mare sau mai mic;
să susțină un examen oral în fața unei comisii;
să facă o bună impresie în timpul unui interviu de angajare;
să facă o prezentare succintă și interesantă despre ei înșiși.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 1-10 noiembrie 2019
LOCUL DESFĂȘURĂRII: Liceul Tehnologic Hârlău
GRUP ȚINTĂ: elevii de clasa a XII-a
BENEFICIARI: elevii clasei a XII-a A din cadrul Liceului Tehnologic” Hârlău, profesori, părinți.
IMPACTUL PROIECTULUI
Elevii vor înțelege mai bine mecanismele comunicării ceea ce va avea ca efect îmbunătățire
relațiilor cu cei din jur, creșterea stimei de sine, a șanselor de a găsi un job bun sau a face față cu succes
anilor de facultate.
Prin semnarea acestui parteneriat, conducerea Liceului Tehnologic Hârlău își dă acordul pentru
folosirea, de către Asociația ACVO, a imaginilor din timpul activităților desfășurate în cadrul liceului (elevi,
profesori, clasă) acestea urmând a fi folosite ca materiale de promovare în mass-media, site ACVO, pagină
de facebook ACVO sau alte mijloace de comunicare ale Asociației ACVO.
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