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eBook-ul interactiv Cum să PRIORITIzezi este disponibil!

Schimbarea este o prerogativă atunci când se întreprind acțiuni incluzive. Pentru a identifica modalități

creative și eficiente pentru implicarea activă în societate a tinerilor aflați în risc de marginalizare,

organizațiile trebuie să își examineze îndeaproape cultura, valorile și strategiile și să le regândească în

consecință. De asemenea, este esențial ca organizațiile care lucrează cu tinerii să învețe cum să

coopereze eficient, să-și cunoască atât punctele forte, precum și limitele și să aspire la promovarea

integrării sociale prin creare unor medii locale incluzive.

Concluziile și cunoștințele dobândite în cadrul celor trei workshop-uri implementate cu succes în

Germania, Italia și Grecia, au fost sintetizate și structurate în eBook-ul ”Cum să PRIORITIzezi”.

EBook-ul a fost conceput ca un ghid adresat organizațiilor de tineret, autorităților locale, școlilor,

centrelor de formare, organizațiilor sportive și culturale, în ceea ce privește înființarea, operarea și

asigurarea sustenabilității unui hub PRIORITY, care constituie un mediu comunitar de incluziune pentru

tineret.

Acesta este structurat în trei secțiuni principale, aferente fiecăruia dintre cele trei ateliere, în care sunt

furnizate definiții despre conceptele și elementele fundamentale ale unui hub PRIORITY. De asemenea,

sunt descrise activități practice utile lucrătorilor de tineret, managerilor și voluntarilor care doresc să

înființeze un hub PRIORITY în comunitatea locală.

Explorați eBook-ul ”Cum să PRIORITIzezi”, pentru a vă însuși practici de succes în efortul de a crea medii

de incluziune pentru tineri!

https://priority-project.eu/how-to-prioritise-ebook/


Cursul de formare pentru tinerii mediatori a fost conceput ca un training de 3 zile, bazat pe educația non-

formală, pe metodologia educării semenilor, precum și pe metodologia PRIORITY, dezvoltată anterior în

cadrul proiectul. Acesta se adresează formatorilor și educatorilor comunitari care provin sau nu din familii

de migranți, care doresc: să își îmbunătățească competențele pedagogice, pentru a veni în sprijinul

incluziunii tinerilor din comunitatea locală și a migranților / refugiaților; să dobândească abilități și

cunoștințe necesare unui tânăr mediator în abordarea tinerilor aflați în risc de marginalizare și

radicalizare, precum și în promovarea incluziunii; să învețe cum să utilizeze medierea interculturală ca

instrument de integrare și incluziune socială, prin intervenția activă în dialogul social și prin promovarea

unei interacțiuni pozitive bazate pe ascultare activă și eficientă; să-și dezvolte încrederea în sine pentru a

lucra în medii de învățare mixte.

Contactați-ne!
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Training de dezvoltare a competențelor tinerilor mediatori 

Pe fondul pandemiei Covid-19, partenerii au decis susținerea

acestui training online. JKPeV a realizat deja 2 traininguri virtuale

ghidate de instructor, în perioada 17-19 și 24-26 februarie 2021.

Un grup variat de cursanți din diferite țări europene, grupe de

vârstă și domenii au dobândit abilități și cunoștințe esențiale în

adoptarea rolului de mediatori interculturali, care implică

susținerea tinerilor aflați în risc de marginalizare și radicalizare.

Cei 111 cursanți și-au împărtășit cunoștințele practice în ceea ce

privește următoarele trei subiecte principale: (1) Ce înseamnă să

fii un bun mediator, (2) Puterea medierii interculturale și (3)

Cultura și conflictele. Scopul acestor dezbateri a fost de a analiza

circumstanțele în care se regăsesc adeseori migranții, refugiații și

tinerii cu oportunități reduse.

KAINOTOMIA, CSC Danilo Dolci și MVI implementează, în prezent, acest curs de formare în țările lor.

Implementarea proiectul va continua prin derularea următoarelor activități:

▪ Cu sprijinul partenerilor, ASSIST Software dezvoltă, în prezent, o platformă eLearning, în cadrul

căreia vor fi disponibile două cursuri online, destinate lucrătorilor de tineret și tinerilor mediatori.

▪ Workshop-urile de incluziune a tinerilor și Inițiativele Tinerilor vor fi implementate în fiecare hub

PRIORITY de îndată ce restricțiile cauzate de pandemia Covid-19 vor fi eliminate, lucru valabil

inclusiv pentru evenimentele de multiplicare a rezultatelor.

Activități viitoare…

Descărcați aplicația!

https://priority-project.eu/ro/priority-methodology-is-ready/
https://www.facebook.com/Priority.eu/
http://www.priority-project.eu/
https://apps.apple.com/app/priority-project/id1515965187
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.assist.priority&hl=en

