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RAPORT EVENIMENT
TINERETUL ÎN MIŞCARE?
SINERGIA MOBILITATE — VOLUNTARIAT ÎN PROGRAMELE EDUCAŢIONALE
EUROPENE

- BUCUREŞTI, MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN, 16 MAI 2011 –

S-a întâmplat luni, 16 mai, în Bucureşti, la Muzeul Ţăranului Român...
Şi nu oricum, ci prin evenimentul cu nume de cod "Tineretul în Mişcare Sinergia mobilitate şi voluntariat în programele educaţionale europene".
Care a reprezentat în acelaşi timp şi evenimentul de lansare a Săptămânii
Europene a Tineretului.
Deşi numele poate crea confuzii, evenimentul nu a fost legat strict de
tineret, ci de una dintre iniţiativele emblematice propuse de Comisia
Europeană în cadrul strategiei Europa 2020, care a luat locul strategiei
Lisabona. Din cele şapte iniţiative emblematice, în special Tineretul în
Mişcare va avea o strânsă legătură cu programele europene în domeniul
educaţiei şi tineretului care vor deriva din actualele programe “Învăţare pe
tot parcursul vieţii” şi “Tineret în Acţiune”. Pentru mai multe detalii cu
privire la strategia Europa 2020, vezi anexa 3 – Strategia Europa 2020.

Ce s-a întâmplat?
Evenimentul organizat de către
Agenţia
Naţională
pentru
programe Comunitare în domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale
a fost punctul de întâlnire pentru
aproximativ 80 de beneficiari ai
programelor Comenius, Erasmus,
Grundtvig, Leonardo şi Tineret în
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Acţiune! Astfel sinergia a fost dată atât de temele abordate cât şi de grupuri
ţintă diferite ale unor programe operaţionale diferite, care, în final, au
demonstrat faptul că au mult mai multe elemente comune decât şi-au
imaginat iniţial participanţii.
Cum s-a întâmplat?
Conceptual, evenimentul a constat în trei etape succesive: deschidere
oficială şi introducere în conţinutul iniţiativei « Tineretul în Mişcare », o
cafenea publică în care participanţii au discutat interactiv despre aspecte
vizate de strategie şi, după-amiază, o serie de prezentări de experienţe în
domeniul mobilităţii, voluntariatului şi educaţiei nonformale. În final, trupa
Backstage Boys au susţinut un spectacol de teatru improvizat, deschis
publicului larg.
Deschiderea oficială i-a avut ca protagonişti pe:
- domnul Virgil Nitulescu (director
al Muzeului Naţional al Ţăranului
Român) care a vorbit despre
modul în care sprijină muzeul
evenimente dedicate comunităţii
şi cum acesta a devenit în ultima
vreme un spaţiu colocvial
- domnul Vladimir Simon ( director
al..... si coordonator al Anului
European al Voluntariatului) care
a prezentat activităţile urmărite de grupul de coordonare al AEV
- până la finalul lui 2011 domnul Marius Manole (actor, dar şi
ambasador al Anului European al Voluntariatului) care a vorbit despre
implicare şi experienţa sa personală într-o activitate de voluntariat
În continuare doamna Monica Calota (director ANPCDEFP) a prezentat
“Tineretul în Mişcare”, explicând care
sunt direcţiile principale urmărite dar şi
punctând faptul că, în ciuda unui limbaj
european care poate părea greoi,
iniţiativa vizează de fapt o serie de
lucruri foarte aproape de viaţa noastră
cotidiană. În anexa 1 – Prezentare
Tineretul în Mişcare aveţi la dispoziţie
prezentarea în PowerPoint.
După stabilirea conceptelor de bază ale
“Tineretului în Mişcare”, următorul pas logic a fost acela de a vedea care
sunt percepţiile participanţilor cu privire la o serie de aspecte urmărite de
această iniţiativa a Comisiei Europene. A fost aleasă o metoda interactivă,
care să pună în valoare toţi participanţii: cafeneaua publică.
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Temele abordate au fost:
- Tinerii, antreprenoriatul şi piaţa muncii
- Nonformalul, informalul, voluntariatul şi
recunoaşterea competenţelor
- Mobilitate şi învăţare transnaţională
- Competenţele cheie şi excelenţa în
educaţie
- Creşterea atractivităţii învăţământului
superior
- Exploatarea programelor europene de
finanţare pentru atingerea obiectivelor
iniţiativei “Tineretul în Mişcare”
O scurtă descriere a metodei şi rezultatele discuţiilor din cadrul cafenelei
publice la fiecare masă / temă sunt disponibile în anexa 2 – Rezultate
cafenea publică.
După-amiază, în urma discuţiilor de la cafenea, participanţii au avut ocazia
să vadă "pe viu" cum sunt implementate aspecte vizate de strategie în viaţa
de zi cu zi.
Acest lucru s-a realizat prin organizarea unor "colţuri experienţiale"
tematice în care beneficiari de proiecte au împărtăşit din experienţa lor în
ceea ce priveşte: mobilitatea, voluntariatul şi educaţia nonformală.
Astfel au fost prezentate o serie de experienţe care au abordate aceste
teme din unghiuri diferite, programe diferite, vârste diferite şi perspective
diferite (români în alte ţări, dar şi străini în România).
Mulţumim tuturor celor care au prezentat o astfel de experienţă:
MOBILITATE:
- ERASMUS: Univ. de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti,
Roxana Mitarca
- LEONARDO Da VINCI: Asociaţia Reninco,
Ecaterina Vrăşmaş
- ERASMUS: Univ. Dunărea de Jos, Galaţi,
Irina Matei
- LEONARDO Da VINCI: Colegiul Tehnic
Piteşti, Magdalena Zaharescu
- COMENIUS:
Inspectoratul
Şcolar
Bucureşti, Georgeta Bolojan
- COMENIUS: Şcoala 114, Bucureşti, Daniela Turcsanyi Manolescu
- ERASMUS: Univ. Ecologică, Bucureşti, Adela Fekete
- COMENIUS: Lic. “B. Franklin”, Bucureşti, Roxana Diaconu
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VOLUNTARIAT:
- GRUNDTVIG: Centrul Educaţional Soros, Katalin Ferencz Salamon
- ERASMUS: Erasmus Student Network, Nicoleta - Cristina Popa
- TINERET ÎN ACŢIUNE: Fundaţia
Metropolis, Mona Kelble – Germania
- GRUNDTVIG: Asociaţia ProXpert,
Silvia Petre
- TINERET ÎN ACŢIUNE: Asociaţia
ArtFusion, Silvia Cojocaru
- ERASMUS: Liga Studenţilor Români
din Străinătate, Sorana Şerban
- TINERET ÎN ACŢIUNE: Asociaţia
A.C.T.O.R., Oliva Iriondo – Spania,
Zane Apse – Letonia, Elvina Macyte
– Lituania
- TINERET ÎN ACŢIUNE: Asociaţia ArtFusion, Daniela Tache

-

EDUCAŢIE NONFORMALĂ:
- GRUNDTVIG:
Teatru
Labirint,
Asociaţia Epsilon III, Lucian Branea
- GRUNDTVIG: Consum responsabil,
Asociaţia
Reper
21,
Ana-Maria
Pălăduş
- TINERET ÎN ACŢIUNE: Photovoice,
Fundaţia Metropolis, Emanuel Tilici,
Teo Vijai, Mona Kelble – Germania
- TINERET ÎN ACŢIUNE: Biblioteca vie,
Asociaţia
ArtFusion,
Ana-Maria
Grădinariu
TINERET ÎN ACŢIUNE: Teatru Forum, Asociaţia Chance for Life, Iuliana
Dinu

La finalul zilei, feed-back-ul primit din partea participanţilor a fost pozitiv.
Aceştia au apreciat metodele folosite şi faptul că acestea le-au permis să
interacţioneze între ei. Foarte apreciat a fost şi mix-ul participanţilor,
faptul că au avut experienţe diferite pe care au putut să le pună în comun şi
din care au învăţat reciproc.
Programul s-a încheiat cu un spectacol de teatru
improvizat, susţinut de trupa Backstage Boys: teatru fără
scenariu, în care cuvântul de ordine a fost
spontaneitatea.
La final, participanţii au primit, alături de diploma de
participare, un cadou din şi cu suflet: un ghiveci de flori
cu emblema ANPCDEFP care să crească odată cu
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viitoarele proiecte în care aceştia se vor implica. Ghivecele au fost realizate
de copii şi persoane cu dizabilităţi de la centrul de zi al Fundaţiei Sfântul
Dimitrie.

Programul detaliat al evenimentului este disponibil în anexa 4 – Agenda
Tineret în Mişcare.

Cum o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte, puteţi să intraţi pe
Internet şi să vedeţi în imagini ce s-a întâmplat la:
http://www.youtube.com/watch?v=aT69O2ZmE9I
sau la
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225577147455222.69041.1000
00088167878

