Titlul proiectului
Perioada
Buget (in Euro)
Finanţatori (daca este cazul)
Parteneri (daca este cazul)
Zona in care a fost implementat
Obiective

Activităţi principale

„Let`s learn how to build a green future
together”
03 septembrie -10 septembrie 2010
7132 Euro
Uniunea Europeană, „Youth in Action Program
2007-2013”, Action 1. Youth for Europe, SubAction 1.1. – Youth Exchange.
Mandello del Lario Italia
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judeţul
Bistriţa-Năsăud, oraşul Năsăud.
Obiectivul general: tinerii implicaţi în acest
proiect îşi vor dezvolta pe parcursul a 8 zile de
activităţi diferite competenţe: lingvistice, digitale,
de cunoaştere a mediului înconjurător etc. cu
ajutorul învăţării non-formale. Activităţile sunt
derulate sub conceputul cetăţeniei europene active.
Obiective specifice:
1. Promovarea unei cetăţenii europene active
printre tinerii implicaţi în proiect;
2. Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse;
3. Împărtăşirea experienţelor anterioare, opiniilor
astfel încât fiecare participant să poată învăţa cât
mai multe lucruri noi în ceea ce priveşte istoria,
religia, obiceiurile şi cultura ţărilor participante;
4. Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice,
ecologice, interculturale, sociale şi civice;
5. Dezvoltarea spiritului creativ şi inovativ a
participanţilor în cadrul proiectului;
6. Promovarea dialogului intercultural şi a
cooperării europene;
7. Dezvoltarea spiritului solidarităţii şi promovarea
toleranţei între tineri, în special pentru a consolida
coeziunea socială;
- promovarea unei cetăţenii europene active între
tinerii implicaţi in proiect;
- toleranţa între tineri care aparţin unor culturi
diferite, în vederea consolidării coeziunii sociale
în Uniunea Europeana, precum şi a tinerilor cu
oportunităţi reduse;
- promovarea învăţării non-formale prin care
tinerii au dobândit noi abilităţi şi competenţe;
- acţiuni de ecologizare;
- ateliere pe diferite teme europene şi nu numai;
- concursuri în aer liber;
- jocuri în aer liber;
- vizite la principalele atracţii turistice dar şi la
Sit-uri de importanţă naţională;

Categorii beneficiari

- eliberarea Certificatelor Youthpass, la finalul
activităţilor,
document
care
recunoaşte
experienţa europeană din cadrul proiectului şi
experienţa educaţională cu privire la învăţarea
non–formală şi informală;
- activităţi de diseminare a rezultatelor
proiectului (comunicate de presa, inregistrări
video, reportaje TV, realizarea unui DVD,
realizarea
unui
web
site
www.greenfuturetogether.ro )
Tinerii din cele două comunităţi implicate: Năsăud
(România) şi Mandello del Lario (Italia), precum şi
locuitorii acestor comunităţi.

