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Liga Studențească din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

a organizat evenimentul Tineriada 2021 

 

Comunicat de presă 

Sfârșitul vacanței pentru studenți este anunțat, anual, de festivalul tinerilor băcăuani, 

Tineriada, organizat de către Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Bacău, precum și Europe Direct Bacău. 

Având în vedere locația departe de civilizație și în sânul naturii, respectiv în Tabăra Valea Budului, 

cei 30 de tineri participanți au redescoperit natura și peisajele montane băcăuane, în timp ce 

participau la seria de workshopuri și activități de voluntariat. 

Data de 17 Septembrie 2021 a fost prima zi, seara fiind rezervată sosirii participanților, 

urmată de o ședință organizatorică, iar apoi partenerii de la Europe Direct Bacău au susținut o 

sesiune interactivă de prezentare a platformei Conferinței privind Viitorul Europei, avantajele 

participării și cum pot studenții băcăuani să vină cu idei inovative pentru un viitor mai bun în 

Europa.  

Ziua de 18 Septembrie a început cu trainingul „Managementul Voluntarilor în perioada”, 

care a adus la cunoștință tinerilor informații relevante despre arta comunicării și relaționării cu 

colegii de echipă, care pot fi aplicate pe tot parcursul vieții lor, atât în dezvoltarea lor ca și viitori 

angajați, cât și în activitățile zilnice ce presupun lucrul în echipă. 

A doua activitate a fost workshopul „Pași pentru o activitate de voluntariat de succes”, scopul 

acestui workshop fiind conștientizarea procesului de organizare și desfășurare a unei activități cu 

voluntari, în contextul necesității de voluntari și lideri, pregătiți pentru situații de diverse 

dificultăți, participanții fiind nevoiți să se grupeze pentru a crea câte o activitate de voluntariat 

fictivă, dar de succes. 

A treia activitate a fost workshopul „Autocunoaștere în termeni de voluntariat” care a  

constat în clarificarea unor termeni esențiali ce țin de principalele trăsături de caracter prin 

realizarea unui test de personalitate menit să dezvolte pe plan personal voluntarul participant, 

precum și descoperirea tipului său potrivit de voluntar. 

Ultima zi a fost destinată feedback-ului participanților care s-a dovedit pozitiv și, totodată, 

constructiv pentru organizatori și a proiectat nevoia tinerilor de a ieși din spectrul pandemic și 

urban la societății pentru a-și dezvolta aria personală și profesională. 

 

Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Te dezvolți! Înveți! Te distrezi! 

                                                                  

 


