Club 10
Educație nonformală & educație STEAM
în Școala Gimnazială nr. 10
“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together”
Vincent Van Gogh

Cam așa a început povestea noastră... Motive diferite ne-au adus la aceeași facultate și am inițiat un
proiect personal pentru a ajuta câțiva copii. Apoi s-a întâmplat să creștem și noi alături de proiectul
nostru și ajutați de finanțarea ING Bank, prin programul „Adoptă un proiect” și Fundația Comunitară
Sibiu să devenim Club10.
Club10 este un loc de întâlnire pentru diferite ONG-uri ce se ocupă de educația copiilor
defavorizați socio-economic, însă în primul rând este un loc în care acești copii au acces la activități
de educație nonformală și STEAM. Un loc în în care ei pot vedea lumea altfel, frumoasă și calmă, în
care pot întâlni oameni interesanți, în care își pot alege modele de viață, în care pot învăța lucruri noi
și în care pot evada.
Club10 caută voluntari diferiți, cu pasiuni diferite pentru a ne ajuta să schimbăm viitorul...
Vitorul nostru și al tău!
-

Vrei să vezi cum este să lucrezi în educație?

-

Vrei să te dezvolți, să comunici mai bine și să știi să gestionezi conflicte?

-

Vrei să-ți aduci o contribuție în schimbarea educației tradiționale?

-

Vrei să vezi cum este să lucrezi în mediul ONG?

-

Vrei să ai mentori și treptat să devii și tu mentor pentru alții?

-

Vrei să beneficiezi de traininguri GRATUITE pe diferite abilități?

Dacă ai răspuns cu DA, la cel puțin una dintre întrebările de mai sus, atunci lasă-ne un mesaj
pe https://www.facebook.com/club10sibiu/ pentru a începe să ne cunoaștem.
Dacă ești interesat, dar crezi că nu ai suficient timp pentru a face asta acum lasă-ne un mesaj
pe https://www.facebook.com/club10sibiu/ și îți vom arăta cum ne poți ajuta cu doar 5 minute.

