
ULTIMA ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ 

La 1 aprilie 2022 a avut loc în Salonic, 
Grecia, ultima întâlnire transnațională 
pentru proiectul "Upraise". Partenerii au 
avut o întâlnire foarte productivă, în cadrul 
căreia au rezumat activitatea desfășurată 
până în prezent și au discutat despre 
măsurile de sustenabilitate a rezultatelor 
proiectului.  Acestea din urmă au inclus 
planificarea unor evenimente de 
multiplicare sub forma unor ateliere de 
diseminare care urmează să fie 
implementate în toate țările partenere. 
Pe lângă evenimente, partenerii au stabilit 
că diseminarea va avea loc, de asemenea, 
prin intermediul site-ului web și a paginii de 
Facebook care au fost create pentru  
proiect. 

REZULTATELE FINALE ALE PROIECTULUI 
 
Rezultat nr. 1 
Studiul de cercetare "Strategia Europeană 
de Formare și Modelul de Competență al 
Formatorului: Dimensiunea politică a 
activității formatorilor de tineri din 
Germania, Grecia, Cipru și România" 
analizează dimensiunea politică în munca 
formatorilor, pe baza Strategiei Europene 
de Formare (ETS). Setul de instrumente 
poate fi găsit sub forma unui fișier portabil 
și a unei publicații online pe site-ul 
proiectului și pe toate platformele aferente.  
 
Rezultat nr. 2  
În cadrul proiectului "Upraise" a fost creat 
un Manual cu bune practici și instrumente 
axate pe Managementul Resurselor Umane 
ale Voluntarilor în implementarea 
Inițiativelor Cetățenești Europene.  
Pentru ca manualul să fie mai accesibil unui 
public mai larg, a fost creat un videoclip cu 
ajutorul software-ului profesional Powtoon, 
care a fost încărcat pe site-ul web al 
proiectului, împreună cu manualul. 
 
Rezultat  nr. 3 
"Setul de instrumente de formare UPRAISE" 
a fost creat ca un instrument pentru 
informarea și formarea  lucrătorilor de 
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LINK UP! 

Urmăriți pagina noastră de 
FACEBOOK pentru noutăți 
despre participarea tinerlor, 
schimbări sociale, metode 
de lucru cu tinerii și subiec-
te de interes ale proiectului. 

https://
www.facebook.com/
UpraiseEU  

Website 

www.upraise-project.eu  

Alătură-te discuției pe 

Twitter #UpraiseEU 

IDENTITATEA PROIECTULUI 

Acest proiect este               
co-finanțat de  Programul  

European Erasmus+ 

 

Acțiunea Cheie 

Cooperareapentru inovare 
și schimb de bune practici. 

 

Actiunea: 

Parteneriate strategice.  

Domeniul: Parteneriate 

strategice pentru tineret. 

 

Obiectivul principal:  

Dezvoltarea inovării. 

PARTICIPAREA TINERILOR PENTRU SCHIMBARE SOCIALĂ 
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tineret cu privire la metodele inovatoare de formare: Lego 
Serious Play, Photo Voice, c. Teatrul opresaților și Quiz-uri 
Kahoot! Formatorii pot folosi aceste metode pentru a 
îmbunătăți participarea și implicarea tinerilor în sesiuni 
privind probleme sociale importante, cum ar fi: Democrația și 
drepturile omului, Combaterea antisemitismului și a anti-
islamismului, Egalitatea de gen și drepturile la sexualitate și 
Schimbările climatice, precum cele pe care le-au implementat 
partenerii.  

Setul de instrumente poate fi găsit sub forma unui fișier 
portabil și a unei publicații online pe site-ul proiectului și pe 
toate platformele aferente. 

 

Rezultat  nr. 4 

"Setul de instrumente pentru campanii și petiții online de 
succes UPRAISE”" este un instrument care poate permite 
oricărui lucrător de tineret să înțeleagă principiile de 
funcționare a social media. Setul de instrumente le oferă 
toate mijloacele necesare pentru a desfășura o campanie 
online de succes cu privire la problemele care afectează tinerii 
și societatea noastră. Scopul este de a mobiliza tinerii și de a-i 
motiva să militeze activ pentru cauzele în care cred.  

Setul de instrumente poate fi găsit sub formă de fișier portabil 
și publicat online pe site-ul proiectului și pe toate platformele 
aferente. Pentru ca manualul să fie mai accesibil unui public 
mai larg, a fost creat un videoclip cu ajutorul software-ului 
profesional Powtoon, care a fost încărcat pe site-ul web al 
proiectului.  

Ca un exemplu de bună practică, campaniile noastre de social 
media au fost derulate pe pagina de Facebook "UpraiseEU".  

Subiectele abordate: 

 Drepturile omului - Campania "Dreptul la educație" 

 Schimbările climatice: Campania "Schimbările 
climatice sunt reale" 

 Egalitatea de gen la copiii mici: Campania 
"Dincolo de roz și albastru" 

 Discriminarea bazată pe rasă și religie: Campania 
"Împreună împotriva discriminării" 

Evenimente de diseminare 
 
Atelierele de diseminare "UPRAISE - PARTICIPAREA 
TINERILOR PENTRU SCHIMBARE SOCIALĂ" au fost 
găzduite de organizațiile partenere în Cipru, România, 
Germania și Grecia în perioada  decembrie - mai. 
 
Profesioniștii care lucrează în domeniul tineretului au 
primit materialele create pentru ei în cadrul 
proiectului, au învățat cum să implementeze metodele 
inovatoare de formare și s-au simțit foarte bine făcând 
schimb de idei și bune practici. 
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VĂ MULȚUMIM CĂ NE URMĂRIȚI PROIECTUL!  

Nu uitați să descărcați și să vă folosiți de materiale și nu 

ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații sau 

dacă doriți să păstrăm legătura. 
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