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BJC SocialLab

Proiectul urmărește informarea adolescenților
despre democrație și drepturile pe care le au în
societate. Țintește să valorifice acest segment
de vârstă ca și forță a comunității și să aducă
un plus de mobilizare civică. 
Proiectul este realizat în colaborare cu
Fundația „Alma Mater Napocensis” a
Universității „Babeș-Bolyai” și cu Asociația
„Pro Democrația”. Metodele de abordare sunt:
dialogul, prezentările, dezbaterile, prelegerile,
forumul deliberativ. 
Este destinat ultimelor clase din ciclul
gimnazial și claselor de liceu.

Biblioteca 
altfel

Teatru forum, 
Biblioteca vie, 
Joc de rol, 
Vânătoare de comori.

Proiectul de educație nonformală își
propune să sprijine adolescenții în
dezvoltarea unor aptitudini și competențe
precum: tehnici de negociere, luarea de
decizii în situații neprevăzute, capacitatea
rezolvării problemelor practice. 
Temele proiectului la care se pot înscrie
cadrele didactice cu elevii claselor de final
de gimnaziu și liceu sunt: 



Comunică
inteligent! 

Proiectul își propune să contribuie la
dezvoltarea armonioasă a limbajului
adolescenților. În cele patru activități a câte o
oră, elevii de gimnaziu vor fi familiarizați cu
stilurile de comunicare, apoi vor afla că a
spune și a comunica nu e același lucru, vor
afla care sunt regulile ce se impun a fi
respectate la școală, în societate, în mediul
virtual. 

Activitățile sunt interactive, folosind
prezentări, jocuri și alte metode ale educației
nonformale.

Proiectul urmărește valorificarea
principalelor momente istorice din anul 1918
până azi și propune studierea faptelor
istorice, a personalităților, dorind creșterea
interesului adolescenților pentru
cunoașterea istoriei românilor, pentru
respectarea și promovarea tradițiilor și a
valorilor naționale. 
Proiectul are 4 teme prin care elevii cu vârsta
între 14–18 ani pot cunoaște România în mod
cronologic: perioada interbelică, perioada
celui de-al Doilea Război Mondial, cea a
regimului comunist și România
postcomunistă.

România de 
ieri și de azi



Despre filme și 
cărți

Castelul de sticlă de Jannette Walls,
Hoţul de cărţi de Markus Zusak, 
Sub aceeaşi stea de John Green, 
Invenția lui Hugo Cabret de Brian
Selznick.

Proiectul presupune prezentarea unei cărţi
premiate la nivel internaţional, într-o analiză
comparativă cu ecranizarea acesteia. Unele
dintre cărţile / filmele care pot face
subiectul acestor activităţi sunt:

Activitățile au durata de 1–2,5 ore, în funcţie
de secvențele vizionate din film. 

Regi și regine
ai României

Programul este destinat adolescenților și
tinerilor din gimnaziu și liceu și îşi propune o
incursiune în istoria monarhiei din România
sub forma unor relatări, povestiri, picanterii,
filme documentare, prezentări, toate acestea
realizându-se cu ajutorul bogatei colecţii de
documente a bibliotecii cu această tematică:
enciclopedii, reviste, fotografii vechi, cărţi
poştale şi hărţi, albume, cărţi pentru copii şi,
nu în ultimul rând, prin personalul specializat.

Activitățile îi ajută să afle şi să înţeleagă
evoluţia şi rolul familiei regale în istoria
României.



Activitățile se desfășoară la bibliotecă
sau în mediul on-line, în funcție de

reglementările legislației în vigoare.

 


