
 
Organizatia SoLib (www.solib.ro) desfasoara in perioada 21 Februarie - 19 Aprilie proiectul 
Economy Works. Printre scolile partenere se afla si Colegiul National „Nicu Gane” Falticeni 

(alaturi de alte 4 licee de prestigiu din judetul Suceava). 
 

1. Scurtă descriere a proiectului: 

Acest proiect va promova ideile libertăţii şi pieţei libere cu scopul de a spori receptivitatea 
elevilor de liceu la principii economice solide. Economy Works constă în principal într-o campanie de 
e-learning, divizată într-o serie de cursuri, care prezintă elevilor noţiuni de bază de economie şi 
economie politică, menite să îi ajute pe aceştia să înţeleagă mai bine mecanismele unei pieţe şi 

societăţi libere şi, în acelasi̦ timp, să le dezvolte spiritul critic. De asemenea, prin acest proiect, se va 

crea o bază de date cuprinzătoare de texte, videoclipuri, benzi desenate, materiale audio care tratează 
subiecte economice importante. Toate aceste resurse se gasesc pe site-ul proiectului 
www.economyworks.ro. 

La sfârşitul fiecărui modul, participanţii îşi vor folosi cunoştinţele dobândite pentru realizarea 
unui eseu, urmând ca cele mai bune eseuri să fie premiate. În plus, la finalul campaniei, cei mai activi 
participanţi vor fi invitaţi la un seminar şi o festivitate organizate în Bucureşti, unde vor putea cunoaşte 
reprezentanţi ai societăţii civile, membrii marcanţi ai comunităţii academice, cât şi think tank-uri 
naţionale şi internaţionale. De asemenea, câştigătorii clasaţi pe primele trei locuri vor primi diverse 
premii, printre care şi finanţarea participării lor la şcoli de vară şi seminarii internaţionale. 
 
2. Scopurile urmarite prin acest proiect sunt: 

− Oferirea unui cadru educaţional care să le permită elevilor de liceu înţelegerea mecanismelor 
pieţei libere. 

− Crearea unei posibilităţi pentru tinerii din oraşe din întreaga ţară să se implice într-un proiect 
naţional, care complementează curiculumul şcolar cu materiale interactive ce discută probleme 
de economie politică. 

− Dezvoltarea spiritului critic şi a abilităţi de a se exprima în scris într-un mod clar, concis şi 
argumentat. 

− Crearea unei reţele de tineri ce împărtăşesc aceleaşi interese. Se doreşte acilitarea iniţiativelor 
care ar putea apărea prin crearea unei astfel de comunităţi şi sprijinirea acesteia. 

f

− Crearea unei baze de date cu materiale de referinţă în teoria economică, accesibile elevilor de 
liceu, care să poate fi accesată cu uşurinţă de către oricine va fi interesat să participe la proiect. 

 
PARTENERI: 

Economy Works este susţinut de multe organizaţii naţionale şi internaţionale şi a primit deja 
susţinere ca urmare a competiţieei Dragons’ Den din cadrul European Resource Bank, Londra, în 
septembrie 2010 precum şi ca urmare a unui concurs de proiecte organizat de Lithuanian Free Market 
Institute. De asemenea, proiectul a primit susţinere financiara din partea Fundatiei "Dinu Patriciu". 

Foundation for Economic Freedom (FEE) va sponsoriza participarea a doi dintre câştigătorii 
competiţiei la şcolile de vară pe care le organizează anual. Sponsorizarea va acoperi costurile de 
participare, cazarea şi mesele zilnice. 

Curriculum a fost elaborat cu ajutorul unor profesori de economie din universităţi americane şi 
cu sprijinul Economic Thinking (SUA).The Atlas Foundation (SUA) şi International Policy Network 
(UK) vor pune la dispoziţia SoLib materiale educaţionale, care vor fi puse la dispoziţia participanţilor 
pe pagina web a proiectului. 
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Toate informatiile importante se gasesc pe site-ul: www.economyworks.ro, prin intermediul 

caruia atat cursurile, cat si concursul de eseuri se vor desfasura online.  
 

Pe scurt, Economy Works este o activitate extrascolara gratuita, menita sa complementeze 
curriculumul scolar cu materiale interactive precum interviuri cu economisti, filme documentare si 
texte introductive de economie.  
 

Castigatorii acestui proiect vor primi invitatii pentru o scoala de vara organizata de Foundation 
for Economic Education in Colorado in luna iulie. 
 

Economy Works incearca sa antreneze in concurs peste 1500 de elevi din cele mai bune 80 de 
licee din tara.  
 

Responsabil catedră Socio-umane – Religie, 
Prof. Ioan Caulea. 

 
 

http://www.economyworks.ro/

