Asociaţia Culturală ARTEC Craiova,
în parteneriat cu
YADIM , Yalova derulează
schimbul de tineri:
„The Garden of my city !”,
RO-11-E100-2013-R1,
Proiect finanţat de
Comisia Europeană prin programul
Tineret în Acţiune, acţiunea 1.1

„The Garden of my city !”

Schimb de tineri
Romania – Turcia

The garden
of
my city!
01.05.2013-30.11.2013

Parteneri locali ai proiectului :
Colegiul National Economic,
„Gheorghe Chiţu” Craiova
Colegiul Tehnic ,,Alexe Marin”, Slatina

Perioadă activitate schimb de tineri:
01 – 08.09.2013
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul
Comisia Europeană prin programul "Tineret în
Acțiune". Această publicație reflectă numai
punctul de vedere a autorului, iar Comisia nu
este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informațiilor conținute în acesta.

RO-11-E100-2013-R1
Proiect finanţat de Comisia Europeană prin
programul Tineret în Acţiune, acţiunea1.1.

Obiectivul general al acestui proiect este formarea
unor atitudini civice şi interculturale
corespunzătoare, în rândul a 27 de tineri cu vârste
cuprinse între 13-25 de ani din două ţări,
Romania şi Turcia, prin exploatarea legăturii
dintre artă şi natură si prin activităţi specifice de
educaţie nonformală.

6. Dobândirea de deprinderi necesare
repectarii şi promovării diversităţii
culturale şi a cetăţeniei active;
7. Constientizarea de către tinerii participanţi
a informarii cu privire la valorile
comunităţilor locale şi globale, precum şi
importanţa implicării în viaţa comunităţii
şi în activităţile cultural-artistice;
8. Promovarea educației non-formale în
rândul tinerilor participanti prin metode de
practică și activități specifice;
9. Încurajarea tinerilor de a practica activități
în aer liber și activități culturale;

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea unei atitudini critice vis-a-vis
de mediul înconjurător şi de patrimoniul
cultural specific fiecarei ţări;
2. Promovarea toleranţei şi acceptarea
diversităţii de către participanţii la schimb;
3. Dezvoltarea capacităţii de creaţie a
tinerilor folosind grădina şi spaţiile verzi
ca un loc de formare interculturală;
4. Formarea şi dezvoltarea comportamentului
civic, cultural artistic şi ecologic în randul
tinerilor participanti;
5. Creşterea gradului de implicare a tinerilor
în activităti de voluntariat pentru protectia
mediului şi conservarea valorilor culturale
autentice;

10. Încurajarea tinerilor de a redescoperi
valorile naționale și elementele de
patrimoniu cultural și natural al țărilor
participante;
11. Risipirea stereotipurilor și prejudecăților
cu privire la anumite subiecte, prin contact
direct cu realitatea de fiecare dintre țările
participante.

Scurtă descriere a proiectului:
Obiectivul general al proiectului este formarea de
atitudini civice și interculturale adecvate în rândul
celor 27 de tineri participanti in varsta de 13-25
ani din cele două țări, România și Turcia.
Scopul cursului este, de asemenea, de a aduce
împreună tineri din două țări diferite,
reprezentanți și membri ai asociațiilor partenere
care vor descoperi împreună cum să promoveze,
prin metode non-formale a patrimoniului natural
și cultural specific fiecărei țări și schimbul de
bune practici în acest domeniu..
Acest proiect va contribui la dezvoltarea
capacităților creative ale tinerilor, ca un atribut al
personalității lor, va implica participarea activă a
tinerilor și va exploata legătura dintre arta si
natura, prin metode de lucru non-formale și prin
activități specifice, care se va concentra pe
dezvoltarea abilitatile lor creative folosind
grădină, spațiile verzi și site-uri culturale, ca un
training cross-cultural.

Informatii suplimentare se pot obţine de la
Asociaţia Culturală ARTEC.
artec.educ@gmail.com
cami_tz@yahoo.com
www.artec.website.org

