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Agenda – tineREȚEA – evaluare 

11-14 noiembrie 2016, Timișoara 

Sesiunile de lucru - Casa Tineretului Timișoara  

(str. Arieș, nr. 19) 

 

11 noiembrie, vineri 

 
  9.30 - 13.00 Sosirea participanților  

13.00 - 14.30  Pauză de prânz - Casa Tineretului Timișoara 

14.30 - 16.00 TineREȚEA acum! – reîntâlnirea eroilor  

Sala de spectacole din incinta Casei Tineretului din Timișoara 

16.00 - 16.30 Pauză de cafea 

16.30 - 18.00 Eroii își spun povestea ! 

Retrospectiva activităților – lucru pe echipele inițiale de la Baia 

Mare  

19.00 - 20.00 Cina – Casa Tineretului Timișoara  

 

12 noiembrie, sâmbătă 

 
 07:30  - 08:30  Micul dejun   

08:30 – 09:30  Deplasare la Casa Tineretului din Timișoara  

9.30  - 11.00 Eroii reflectează și evaluează. 

 
Retrospectiva activităților și evaluarea procesului. Evaluare 

tineREȚEA 
  

11.00 – 11.30 Pauza de cafea 

11.30 – 13.00 Eroii planifică! 
 

Elaborarea unor planuri de viitor. Ce avem si ce putem construi 

împreună?  

13.00 - 14.30  Pauză de prânz - la Casa Tineretului Timișoara 

14.30 - 16.00 Eroii visează! 

 
Elaborarea unei viziuni a viitoarei tineREȚEA 

16.00 - 16.30 Pauză de cafea 
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16.30 - 18.00 Eroii se pregătesc … de examen ! 
 

Pregătire și recapitulare examen Lucrătorul de tineret  

Oferirea certificatelor de voluntariat   

19.00 - 22.00 Cina - Casa Tineretului Timișoara  

 

13 noiembrie, duminică 

 
    

 9.30  - 11.00 Eroii dau examen! 
 

Evaluarea formală în vederea obținerii certificatului de Lucrător de 
Tineret  

11.00 – 11.30   

11.30 – 13.00 Eroii colaborează!   
 

Pentru cei care au finalizat examenul, se vor organiza în holul 

Casei Tineretului spații de inspiratie, în care membrii tineREȚEA să 
împărtășească din ideile de colaborare, să planifice viitoare 

evenimente în comun  

13.00 - 14.30  Pauză de prânz (la Casa Tineretului Timișoara) – în același timp se 

va livra și cina la pachet  

14.30 - 16.00 Pregătiri de gală (echipa MTS si cine poate ajuta)  
16.00 - 17.00 

17.00 - 19.00 Timp de pregatire pentru gala  

19.00 - 22.00 Eroii sărbătoresc ! 

Gala Tineretului din România  

22.00 -  PARTY - cei de la Capitala Tineretului din România organizează o 

petrecere într-un club unde suntem toti invitați 

 

 

 


