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IMPLICAȚI-VĂ!
>d
 acă sunteți cadru didactic sau asistent
social și doriți să organizați un eveniment
și să invitați o persoană care reprezintă un
model pentru comunitatea dumneavoastră
> d
 acă doriți să participați la un eveniment în
calitate de model
> sau dacă aveți deja o inițiativă similară...

Contactați Agenția dumneavoastră națională Erasmus+ pentru
a afla de ce posibilități dispuneți: ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact/national-agencies_ro

CÂTEVA INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
> Persoanele care participă la această inițiativă în
calitate de modele sunt voluntari

?

> Agențiile naționale Erasmus+ pot adapta inițiativa la
contextul național
> Agențiile naționale Erasmus+ pot folosi finanțare
Erasmus+ pentru a acoperi cheltuielile de deplasare
și de organizare a evenimentelor din cadrul acestei
inițiative
> Se poate apela la modele și povești de succes în
procesul de implementare a proiectelor de cooperare
sprijinite de programul Erasmus+, inclusiv în propunerile
de proiecte depuse în cadrul cererilor de propuneri
Erasmus+ (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
opportunities/calls_ro)

Inițiative
sprijinite
de Erasmus+

Republica
Cehă a selectat o echipă a
„Celor șapte magnifici”, șapte
modele demne de urmat, ale
căror povești sunt spuse pe
platformele de comunicare
socială și printr-o serie de
evenimente.
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La finele anului 2017, s-a
organizat o acțiune-pilot în
Franța la Bordeaux, în cadrul
căreia au fost selectați o serie
de ambasadori Erasmus+ ai
cetățeniei care au beneficiat de
pregătire pentru a putea purta
discuții cu elevii și cu membrii
asociațiilor și ai cluburilor
sportive cu ajutorul unor metode
inovatoare și participative.

NC-06-17-236-RO-N

În Grecia, această inițiativă a fost
testată în regiunile defavorizate,
organizându-se evenimente locale
în Komotini și în Ioannina în
septembrie 2017, în cadrul cărora
cadrele didactice din învățământul
primar, secundar și tehnic și
persoanele care ar putea servi drept
modele au beneficiat de pregătire.

Un model este...
>o
 persoană pe care
o admiri
>o
 persoană care
îndrumă prin
puterea exemplului
>o
 persoană a cărei
poveste îi poate
inspira pe tinerii
care au nevoie să
se orienteze în
viață

MODELE DEMNE DE URMAT
există în toate mediile sociale și
profesionale. Câteodată, ele au ajuns să
își descopere adevărata vocație pe căi
neobișnuite. Adeseori, au depășit obstacole
mari, care le-au ajutat să se dezvolte și să
devină mai puternice.
Experiențele lor pot servi drept exemplu
tinerilor care nu și-au găsit încă locul în
societate sau care sunt tentați să aleagă
moduri mai ușoare de a-și croi un drum în
viață.
Atunci când le vorbesc altor oameni, cei
care le sunt modele
> îi inspiră să se dezvolte, să își ia destinele
în mâini și să îi ajute în acest sens și pe
cei din jurul lor
> îi încurajează să se implice în viața
societății și să își schimbe părerea pe
care o au despre sine și despre rolul lor în
comunitatea din care fac parte

De ce este
necesară o
inițiativă care
oferă modele
demne de
urmat?

Într-o Europă care se confruntă cu inegalități
tot mai mari și cu amenințarea extremismului
violent este foarte important să subliniem
că avem valori europene comune, precum
democrația, solidaritatea și respectul pentru
drepturile omului. Această inițiativă sporește
incluziunea socială, gândirea critică și
înțelegerea interculturală. Prezentarea unor exemple care inspiră
și cu ajutorul cărora aceste valori comune ajung să facă parte din
cotidian contribuie la crearea, în Europa, a unor societăți prospere,
tolerante și favorabile incluziunii.
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În Italia, există o
inițiativă intitulată
„Un model la care să
visăm”, lansată în
aprilie 2017, care caută
modalități de a preveni
excluziunea socială în
rândul tinerilor, astfel
încât să împiedice
radicalizarea acestora,
prezentându-le modele
care îi pot inspira și care
pot da viață speranțelor
lor. În 2017, au avut
loc două evenimente:
unul în Puglia (pe tema
înfrângerii fricii), celălalt
în Milano (despre riscul
pe care îl prezintă
expunerea la violență
și radicalizare în mediul
online).

PRACTIC...
Comisia Europeană a creat o rețea, sprijinită
de programul Erasmus+, care permite părților
interesate de la nivel local să invite persoane
de succes, ce pot servi drept exemplu, să le
împărtășească tinerilor experiențele lor de
viață și să îi motiveze pe aceștia să depășească
problemele cotidiene.
Inițiativa este derulată chiar de către agențiile
naționale Erasmus+ din țările participante
la program sau de către aceste agenții în
cooperare cu partenerii locali.
Obiectivul ei este să stabilească un dialog între
un număr mai mare de astfel de modele și
publicul-țintă într-o varietate de contexte, care
să nu fie condiționate financiar și administrativ
pentru comunitățile participante.

În vara anului 2017, o serie de persoane
de succes din partea estică a Lituaniei (din
orașe precum Visaginas și Šalčininkai) au
împărtășit publicului momentele cele mai
dificile ale tinereții lor, au oferit sfaturi
despre cum să își aleagă profesia și au
explicat ce înseamnă pentru ei cetățenia
lituaniană și cea europeană.
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