În ultimele două decenii am putut remarca o agresivă ascensiune a ideologiei
competenţei în organizarea învăţământului, a educaţiei la toate nivelurile, începând
de la etapa preşcolară şi terminând cu cea postuniversitară. Oare acesta este rostul
educaţiei, al învăţământului? Nu ar trebui oare să reinventăm şcoala şi să încercăm
în primul şi în primul rând să educăm tineretul să gândească?
De la început vreau să spun că sunt împotriva ideologiei competenţei şi cred cu
tărie că educaţia la toate nivelurile trebuie să înveţe tinerii să gândească.
Mesajul Preşedintelui CExA
Prof.univ.dr. Ioan Alexandru

Cine suntem?
În luna aprilie 2010, prin încheierea nr. 86 din 16 aprilie pronunţată de
Judecătoria Sector 3, Bucureşti Asociaţia Centrul de Excelenţă Academică a fost
înfiinţată.
Anul 2012 a fost anul în care am stabilit orientările noastre strategice. În
primul rând am continuat conferinţele începute în primul an de activitate. În al
doilea rând am editat trei newslettere şi revista proprie a Centrului. Şi nu în
ultimul rând, am accesat numeroase oportunităţi naţionale şi internaţionale, în
calitate de parteneri.

Valori și misiune
Ce
vrem să
facem?

Obiectivul nostru este centrat pe trei elemente fundamentale ale
sistemului educaţional românesc:
 formarea viitoarei generaţii prin metode inovative;
 dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare în domeniile ştiinţe juridice,
ştiinţe politice, relaţii internaţionale, administraţie publică, studii
europene şi comunicare;
 atragerea în activitatea academică a factorilor interesaţi de organizarea
statului şi sistemului social românesc şi european.

Echipa
noastră
Ioan Alexandru, Prof.univ.dr., Preşedinte
Mihaela V. Cărăuşan, Conf.univ.dr., Director executiv
Alina Gabriela Burlacu, Director Departamentul Programe şi Proiecte
Mirela Elena Sipoş, Director Departamentul Publicaţii
Aura Slate, Coordonator Revista Reflecţii Academice
Alexandra Gavriliţă, Coordonator Newsletter Student.en
Adrian Sion, Redactor Newsletter Student.en
Claudiu-Petrică Rizea, Coordonator Newsletter Student.ro
Andreea Ciobanca, Coordonator Newsletter Academic- News
Raluca Deaconu, Coordonator RP&Marketing
Albert Opincă, Responsabil Social Media

Evenimentele
noastre
Public – Policy, Leadership, Law, Administration and Management

• Eveniment satelit organizat în cadrul celei de a IX-a ediţii a Conferinţei
Internaţionale „European Integration - Realities and Perspectives”
organizată de Universitatea Danubius, Galaţi şi Università di Camerino,
Italia.
• Lucrările ştiinţifice susţinute în cadrul evenimentului au fost publicate în
revista Acta Universitatis Danubius. Administratio.

Publicaţiile
noastre
• Academic Thoughts Review, 2 numere dedicate cercetărilor
ştiinţifice interdisciplinare:
 Nr. 1: Energy Politics – Strategies, Diversification and Future Developments.
Editor invitat: Aura Carmen Slate.
 Nr. 2: Personal and professional development of youth through non-formal
education. Editor coordonator: Alina Gabriela Burlacu.

• Newslettere
 Student, apariţie lunară pe parcursul anului universitar, 10 numere anual,
coordonat, in ultimii 3 ani, de voluntarii Centrului (Alexandra şi Adi).
 Academic-News, apariţie bimestrială, 5 numere anual, coordonat de drd.
Andreea.

Programele
noastre
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ERASMUS+

Educaţie
non-formală
Antreprenoriat
& Leadership

Proiecte
internaţionale

Antreprenoriat
&

Leadership

Antreprenoriat pentru Toţi! - proiect finanţat de Direcţia pentru Sport şi
Tineret a Municipiului Bucureşti
•

•

Proiectul şi-a propus reducerea ratei de şomaj din rândul tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 18 – 25 de ani, aflaţi în sistemul de protecţie a copilului din
Bucureşti şi facilitarea incluziunii lor sociale.
Metodele folosite în cadrul trainingului au fost de natură experenţială şi nonformală, tinerii fiind implicaţi într-o serie de activităţi care au presupus
dezvoltarea unor abilităţi soft de comunicare, colaborare şi relaţionare.

Antreprenoriat
&

Leadership
Antreprenoriat pentru Profesionişti - proiect aprobat spre finanţare în 2015 de
Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti
•

Proiectul îşi propune reducerea şomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 16 – 21 de ani care se află încă în sistemul de învăţământ profesional.

•

Metodele folosite în cadrul trainingului vor fi de natură experenţială şi nonformală, tinerii vor fi implicaţi într-o serie de activităţi care vor presupune
dezvoltarea unor abilităţi soft de comunicare, colaborare şi relaţionare, dar şi
facilitarea accesului acestora la surse de finanţare naţională şi europeană
pentru iniţierea unei afaceri.

Educaţie
non-formală

Cartografierea instituţiilor
politico-administrative
din Municipiul Bucureşti

Teatru i(ţe)nstituţional

Biblioteca vie (2015)

Educaţie
non-formală

Teatru i(ţe)nstituţional
• La prima vedere, teatru instituţional ar părea o formă clasică de teatru însă
atributul distinct de „iţe” creează o nouă modalitate de relaţionare şi de
interacţiune a tinerilor cu rol de reprezetanţi ai instituţiilor UE.
• Piesa de teatru se petrece astfel încât un grup de studenţi schimbă idei şi
opinii privind atribuţiile instituţiilor UE, caută împreună soluţii sau modele de
acţiune în procesul decizional în funcţie de cunoştinţele lor în domeniu.
• Proiectul se adresează studenţilor Facultăţii de Administraţie Publică, din
cadrul SNSPA.

Educaţie
non-formală

Cartografierea instituţiilor politico-administrative din municipiul Bucureşti
• Cartografierea instituţională este o metodă de educaţie non-formală care
permite transmiterea unor informaţii de strictă necesitate pentru cetăţeni prin
intermediul unei hărţi, a unor imagini şi a unor minime informaţii.
•

Metoda oferă participanţilor posibilitatea de a cunoaşte mai bine instituţiile
politico-administrative naţionale, teritoriale şi locale din municipiul Bucureşti.

•

Proiectul se adresează studenţilor Facultăţii de Administraţie Publică, din
cadrul SNSPA.

ERASMUS+
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Proiecte în derulare
Parteneri
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Proiecte finanţate
Proiecte depuse

ERASMUS+
Tematică proiecte (exemple)
Social entrepreneurship laboratory

Let’s talk about inclusion

Virtual Hub for Students

Experimental learning designers

CEFE Coaching

Social entrepreneurship lab

I’m Power4EU

Sports, theater and cinema

Experiential learning cycle for youth workers

Digital Youth

Capacity building in the field of youth
Education through Sport

Pool of political leaders: perequisites for
democratic consolidation and development
Be aware, take care!

Youth worker toolkit

Youth going global

Education through sport
CoolTur Jam II

Easy learning: international seminar on
experiential learning
CoolTurJam I

Everyone can be a change maker

Be active!

ERASMUS+

EUROPRENSA
• Începând cu 2012, Centrul participă în calitate de partener la seria de proiecte
pentru tineri Europrensa, dezvoltată de Asociación Juvenil “Mazagón Hacia
Delante” – Spania.
• Proiectele anuale încurajează dialogul intercultural, cooperarea şi toleranţa în
ceea ce priveşte schimburile de tineret.
• CExA realizează selecţia a şapte tineri, cu vărsta cuprinsă între 18-25 ani, ce
doresc să participe la activităţile proiectului care se desfăşoară în Mazagon,
Spania.
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Participarea Activă a Cetăţenilor în Transpunerea Politicilor Publice
Locale în Regiunea Sud a României (PACT- PPL)
• Proiectul îşi propune să genereze un sistem de angrenare şi de participare
activă a cetăţenilor români în transpunerea politicilor publice locale.
• Proiectul se va desfăşura în intervalul 1 Aprilie 2015 – 1 Aprilie 2016 în 7
localităţi reşedinţă de judeţ din Regiunea Sud: Piteşti, Călăraşi, Alexandria,
Ploieşti, Târgovişte, Slobozia, Giurgiu.
• Valoarea totală a proiectului este de 71.560,50 Euro şi este finanţat prin
granturile SEE 2009–2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Responsabilitate
Socială

Pe toată durata anului, CExA are în vedere responsabilitatea socială faţă de comunitate.
Acţiunile noastre sociale vizează sprijinirea centrelor de asistenţă socială prin colectarea
de donaţii (haine, produse de igienă, produse alimentare etc.).
Mai mult decât atât, ori de câte ori este posibil, Centrul are în vedere tinerii din centrele
sociale pentru grupul ţintă al proiectelor dezvoltate.
Astfel, în anul 2014 proiectul “Antreprenoriat pentru Toţi!” s-a adresat în mod exclusiv
tinerilor din centrele de plasament din municipiul Bucureşti.
Centrele cu care CExA colaborează:
 Casa Doru Boli Infecţioase HIV/SIDA;
 Centrul de primire în regim de urgenţă, sector 3;
 Centrul Social Sf. Lazar, sector 1.

Proiecte
internaţionale

•

Path to Your Career, Egipt;

•

Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies, Macedonia;

•

Accessible Environment for Young People with Physical Disabilities, Danemarca;

•

Pool of Political Leaders: Prerequisite for Macedonia's Democratic Growth, USA;

•

Your Talent in the Service of the Community, Elveţia;

•

EU Open 4 Citizens, Europe for citizens, CE.

Cum te poţi
implica?
•

•

•

Voluntariat
• În activităţile Centrului implicăm tineri interesati de promovarea educaţiei
formale şi non-formale în România. Implică-te pentru un viitor mai bun!
Social
• Căutăm tot timpul anului oameni dispuşi să ajute centrele de plasament şi
ajutor social şi colectăm haine, produse de igienă, produse alimentare etc.
pentru acestea. Fii tot timpul anului alături de cei care au nevoie!
Financiar
• Poţi sprijini Centrul de Excelență Academică redirecţionând 2% din
impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit. Pentru o societate a
viitorului vino alături de noi ca să investim în generaţia viitorului!

Contact

Punct de lucru:
Bulevardul Magheru Gheorghe nr. 22,
etaj 3, ap. 3, Sector 1, Bucureşti, cod 010324
Email: office (@) cexa.eu
Web: www.cexa.eu
Telefon/Fax: + 40 311 014 366

