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Descriere proiect :
Scopul principal al proiectului este combinarea metodelor şi abordărilor proprii educatiei
formale şi celei non-formale pentru a imbunatati calitatea formării viitorilor lucratori sociali, tinerilor
care desfăşoară activităŃi de voluntariat sau altor persoane implicate în activităŃi în folosul
comunităŃii. Acest lucru se realizează în contextul unei experienŃe interculturale mijlocite de IP.
Programul intensiv de cursuri şi activităŃi de training desfăşurat pe durata a zece zile este
centrat pe combinarea formelor de educaŃie formală şi non-formală, pe definirea activităŃilor de
voluntariat şi al rolului asistenŃei sociale în contextul realităŃilor specifice fiecărei Ńări participante.
Cursurile, frecventate de 50 de studenŃi din cele cinci Ńări paticipante, au avut loc între 13 şi 26
februarie 2011 la Escola Supérior de Santarem, Portugalia.
Obiective:
•
•
•
•
•

Dobândirea unei mai bune inŃelegeri a dimensiunii europene a activităŃilor sociale, a
voluntariatului tinerilor si a tuturor activităŃilor în folosul comunităŃii precum şi a modului
cum aceasta se corelează cu realitatea profesională;
SusŃinerea educaŃiei interculturale ca proces fundamental pentru integrarea în societate;
Incurajarea folosirii metodelor non-formale în asistenŃă social, voluntariat şi muncă la nivelul
comunităŃii;
Promovarea unor metode noi de lucru în asistenŃa social, voluntariat şi munca la nivelul
comunităŃii;
Realizarea unui schimb de experienŃă în legătură cu asistenŃa social, voluntariatul şi munca la
nivelul comunităŃii aşa cum au ele loc în Ńările partenere.

Realizări:
În timpul IP-ului au fost prezentateă noi metode de lucru printr-o abordare multidisciplinară în
care au fost combinate cunoştinŃe din domeniul IT, multimedia şi economia socială. Alte metode de
lucru prezentate au fost programele europene (de exemplu Youth in Action) care permit lucrătorilor
SYC să creeze un context de educaŃie interclturală.
Pentru aceasta, IP-ul a folosit o combinaŃie de abordări şi metode formale şi non-formale cum ar
fi: jocuri de simulare, activităŃi de formare de grupuri etc.
Tehnicile IT şi multimedia predate în acest IP vor fi folosite în timpul şi după terminarea
programului pentru realizarea unor sarcini de grup cum ar fi: interviuri multimedia, realizare de filme,
povestiri digitale etc.
StudenŃii trebuie să pună la punct un program concret de diseminare şi să îl implementeze imediat
ce se întorc în Ńările de origine.

Programul a inclus, de asemenea, vizite pe teren.
Acest IP are un website interactiv creat în vederea dezvoltării unei comunităŃi digitale de educaŃie.
Partenerii se aşteaptă ca IP-ul şi activităŃile de diseminare a rezultatelor acestuia să conducă la
extinderea folosirii IT şi multimedia în cadrul asistenŃei sociale, voluntariatului şi muncii la nivelul
comunităŃii.

