
 

Avem plăcerea de a împărtăși cu voi etapele parcurse în cadrul proiectului până în 

prezent, precum și planificarea activităților pentru perioada următoare.  

➢ Publicarea raportului cu privire la Trainingul de dezvoltare a capacităților tinerilor 

mediatori. 

Pe perioada ultimelor luni, partenerii au finalizat rapoartele cu privire la Trainingul de dezvoltare a 

capacităților tinerilor mediatori, care s-a derulat după metodele de predare ale educației non-formale 

și ale educației între egali, precum și pe baza Metodologiei PRIORITY, dezvoltate în prima parte a 

proiectului. Date fiind restricțiile impuse de pandemia de COVID-19, sesiunile de training au fost 

implementate online de partenerii PRIORITY: Jugend- & Kulturprojekt e.V.  

JKPeV (Germania),  KAINOTOMIA (Grecia), CSC Danilo Dolci și Mine Vaganti (Italia). 

Cei 192 de participanți din cele patru țări partenere au dezbătut următoarele trei teme principale: 

(1) Cum să devii un bun mediator, (2) Puterea medierii interculturale și (3) Cultură și conflict, pentru 

a analiza anumite circumstanțe în care se regăsesc migranții, refugiații și tinerii cu oportunități 

reduse.  

Vă invităm să explorați rapoartele traningurilor de dezvoltare a capacității tinerilor mediatori, precum 

și rezumatul acestora, care furnizează o imagine de ansamblu asupra acestei experiențe de învățare, 

incluzând și feedback-ul și sugestiile participanților: https://priority-project.eu/ro/report-on-the-

young-mediator-capacity-building-training/. 

➢ Implementarea workshopurilor de incluziune a tinerilor a fost finalizată!   

 

Un alt etapă importantă din implementarea proiectului care a fost finalizată în această perioadă a 

fost susținerea atelierelor de incluziune a tinerilor și redactarea rapoartelor aferente. Ca urmare a 

restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de COVID-19, partenerii nu au putut implementa toate 

atelierele cu prezență fizică. Doar câteva ateliere susținute înainte de debutul pandemiei, au putut 

fi organizate în formatul planificat, pentru organizarea celorlalte fiind necesară adaptarea la formatul 

online. Cele nouă ateliere de lucru au oferit tinerilor participanți oportunitatea de a se întâlni și de a 

face schimb de cunoștințe și experiențe cu privire la metodele de îmbunătățire și promovare a 

incluziunii în societate. Atelierele au încurajat tinerii să participe activ, permițându-le să se simtă 

incluși și suficient de încrezători pentru a se exprima și a-și expune ideile. Vă invităm să parcurgeți 

rapoartele naționale, precum și rezumatul acestora, regăsit în raportul general, în care sunt redate 

informații relevante despre această experiență de învățare.  
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➢ Implementarea Inițiativelor de Tineret: Activități socio-culturale 

Pe parcursul verii anului 2021, partenerii de proiect au organizat sau au participat la diferite inițiative 

de tineret, în cadrul cărora fiecare partener a asigurat participarea a cel puțin 50 de tineri. Activitățile 

au vizat conservarea patrimoniul cultural european prin educație și învățare pe tot parcursul vieții, 

concentrându-se asupra copiilor, tinerilor și vârstnicilor. În implementarea acestor activități partenerii 

au cooperat cu stakeholderi locali din diferite domenii (autorități publice locale, ONG-uri de tineret, 

sportive și culturale, instituții de educație private, centre de refugiați etc.). Rezultatele acestei 

activități vor fi ilustrate în videoclipul ”Activități ale inițiativelor de tineret”, care va fi făcut public în 

perioada următoare. Videoclipul include diferite momente  surprinse în timpul activităților, 

testimoniale din partea participanților, precum și evenimentele sportive și culturale locale pe care 

partenerii le-au implementat pe parcursul verii anului 2021.  

➢ Platforma de e-Learning și cursurile online (Super eroi PRIORITY și Tineri mediatori 

PRIORITY) 

ASSIST Software a dezvoltat platforma de eLearning PRIORITY, unde sunt disponibile cursurile 

online dezvoltate de partenerii de proiect pentru lucrătorii de tineret și pentru tinerii dornici să se 

implice în societate: 

▪ Supereroi PRIORITY: conceput pentru educatori, formatori, lucrători de tineret, 

profesori, educatori sportivi, mediatori culturali și activiști care doresc să afle mai multe 

despre prevenirea marginalizării și radicalizării, ce pot duce la extremism violent. De 

asemenea, cursul oferă informații relevante pentru crearea unor medii incluzive pentru 

tineri, în comunitatea locală. 

▪ Tineri mediatori PRIORITY: cursul este creat pentru tinerii dispuși să își dezvolte 

abilitățile de mediatori, în vederea promovării dialogului intercultural, a înțelegerii, 

respectului reciproc și diversității în rândul tinerilor.   

Cele două cursuri sunt structurate în câte cinci module ce acoperă atât aspecte teoretice, cât și 

practice (activități practice și resurse de învățare suplimentare), completate de un test de 

autoevaluare. Cursul este disponibil cu titlu gratuit în toate limbile partenere (engleză, italiană, 

greacă, germană și română). 

➢ Cea de-a cincea întâlnire transnațională  

Cea de-a cinciea întâlnire transnațională a partenerilor din 

cadrul proiectului PRIORITY s-a desfășurat online, pe data 

de 12 octombrie 2021.  

Cei cinci parteneri au analizat obiectivele realizate și statusul 

actual al proiectului. De asemenea, partenerii au furnizat 

feedback cu privire la rapoartele Traningului de consolidare 

a capacităților tinerilor mediatori, ale Workshop-urilor de 

incluziune a tinerilor și ale Activităților socio-culturale ale 

inițiativelor de tineret.  

De asemenea, partenerii au planificat activitățile ce urmează 

să se deruleze în perioada următoare.  

  

https://opigno.priority-project.eu/group/38


➢ Activități viitoare... 

Evenimente de multiplicare:  În lunile ce urmează, partenerii vor organiza evenimentele finale 

de promovare a rezultatelor proiectului. Pe data de 21 octombrie 2021, ASSIST Software a susținut 

un prim eveniment de multiplicare. Întrucât măsurile de prevenire a contaminării cu COVID-19 și de 

desfășurare a activităților în condiții de siguranță sanitară impun organizarea evenimentelor cu un 

număr restrâns de participanți, partenerii au hotărât să organizeze, în perioada noiembrie-decembrie 

2021, două sau trei evenimente locale, pentru a asigura numărul de participanți stabilit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnirea finală de proiect: Partenerii se vor reuni, în ianuarie 2022 în Dresda, Germania, pentru 

a participa la întâlnirea finală a proiectului PRIORITY. Partenerii din Germania, Italia, Grecia și 

Romania își vor împărtăși experiențele trăite în cadrul proiectului în ultimii trei ani.  

Explorați site-ul proiectului PRIORITY https://priority-project.eu/ dacă doriți să explorați rezultatele 

obținute sau dacă doriți să participați la evenimentele de multiplicare organizate în Dresda – 

Germania, Larissa – Grecia, Palermo și Cagliari – Italia și Suceava – România. Tot aici veți găsi 

informații relevate cu privire la activitățile planificate în cadrul hub-urilor PRIORITY.  

 

 

 

 

 

Contactați-ne! Descărcați aplicația! 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu 

constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor, 

iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi 

făcută din informațiile conținute de aceasta 
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