
 

                   
Choose your Nation este un joc experimental dezvoltat în cadrul  proiectului UNITED al  

Asociației Young Initiative.  
 

 
1. Prezentarea echipei 

1. Numele echipei 
 

2. Principii 
[Ce principii vă unesc ca echipă?] 
 
3. Valori 
[Ce valori ați aplicat în strategia de guvernare?] 
 
4. Instituții 
[Ce instituții ați creat pentru a pune în aplicare strategia de guvernare?] 

 
2. Domenii de interes 

[Completați mai jos în ce domenii se încadrează problemele identificate.] 
1. Educația 
2. ... 
3. ... 
4.  

3. Rezolvarea problemelor 
I. Educația 

1. Identificarea problemei 
[Identificați problemele întâlnite la nivelul educației. Porniți de la general la specific.] 

2. Cauze 
[Studiați cauzele care generează fiecare din problemele identificate.] 

3. Obiective pe termen scurt 
[Găsiți soluții la aceste probleme și formulați-le sub formă de obiective.] 

4. Obiective pe termen lung 
[Care este viziunea de lungă durată pe care o generează îndeplinirea obiectivelor de mai sus?] 
 

II. ....... 
1. Identificarea problemei 
2. Cauze 
3. Obiective pe termen scurt 
4. Obiective pe termen lung 

III. … 
1. Identificarea problemei 
2. Cauze 
3. Obiective pe termen scurt 
4. Obiective pe termen lung 
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4. Dezvoltare și planificare 

I. Educația 
1. Identificarea a trei aspecte ce vizează dezvoltarea domeniului; 
2. Propunerea instrumentelor de lucru necesare dezvoltării; 
3. Identificarea aspectelor negative care pot împiedica dezvoltarea; 
4. Propunerea unui plan de organizare a domeniului; 
5. Legături și programe naționale și internaționale utile pentru dezvoltare. 

 
II. ...... 

 
1. Identificarea a trei aspecte ce vizează dezvoltarea domeniului; 
2. Propunerea instrumentelor de lucru necesare dezvoltării; 
3. Identificarea aspectelor negative care pot împiedica dezvoltarea; 
4. Propunerea unui plan de organizare a domeniului; 
5. Legături și programe naționale și internaționale utile pentru dezvoltare. 
 

III. ...... 
 
1. Identificarea a trei aspecte ce vizează dezvoltarea domeniului; 
2. Propunerea instrumentelor de lucru necesare dezvoltării; 
3. Identificarea aspectelor negative care pot împiedica dezvoltarea; 
4. Propunerea unui plan de organizare a domeniului; 
5. Legături și programe naționale și internaționale utile pentru dezvoltare. 
 


