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BINE AȚI VENIT LA A TREIA EDIȚIE A NEWSLETTER-ULUI PROIECTULUI EMPOWERINGYOU! 

— Numărul 3, Februarie 2019 

Iată câteva știri fascinante despre proiectul “EmpoweringYou”*! 

În perioada de implementare a proiectului, Aprile 2018 – Februarie 2019, partenerii au 

desfășurat următoarele activități: 

Octombrie 2018 – Dezvoltarea unei platforme inovative moderne bazată pe conceptul de 

joc. 

 Platforma modernă și inovativă bazată pe conceptul de joc dezvoltată de CARDET , în 

cooperare cu partenerii, este în concordanță cu ultimele tendințe tehnologice. Ea oferă o 

educație și o formare de bază privind principiile democratice și activitățile imaginative, 

urmărind implicarea tinerilor cetățeni europeni în discuții despre democrație, accesarea 

drepturilor și participare cetățenească activă. Această platformă web, cu interfață intuitivă 

ușor de utilizat, conține următoarele 4 arii tematice cu 6 module educaționale în cadrul 

jocului: 

• Societatea Politică, Guvernare și accesarea drepturilor cetățenești 

• Comunitatea și viața civică 

• Dreptruile omului și incluziunea socială 

• Abilitățile pentru viață necesare implicării civice 

În plus, platforma a fost dezvoltată pentru a rula ca aplicație pentru dispozitivele mobile cu 

sistem de operare Android. Principalul scop al aplicației mobile este acela de a crește accesul 

și gradul de penetrare a modulelor educaționale și a rezultatelor proiectului în rândul unui 

public cât mai larg. 

Pentru a descărca Aplicația Mobilă, apăsați aici! 

Februarie 2019 – Conferința Internațională la Atena 

KMOP-Social Action and Innovation Centre a organizat în data de 7 Februarie, o Conferință 

Internațională la Atena cu o participare de peste 60 de persoane.  Scopul acestei Conferințe a 

fost acela de a crește gradul de conștientizare privind participarea civică și politică a tinerilor 

și prezentarea platformei web, având în vedere transferarea experienței de formare, bazată 

pe conceptul de joc, către cât mai mulți utilizatori la nivel national. Concluzia principală 

rezultată în urma Conferinței a fost aceea că adaptabilitatea, flexibilitatea și gândirea critică 

sunt abilitățile necesare unei implicări civice și politice de succes a tinerilor. 

Februarie 2019 – a 5-a Întâlnire Transnațională 

KMOP-Social Action and Innovation Centre a organizat și a găzduit la sediul său cea de-a 5-a 

întâlnire transnațională între partenerii proiectului, în data de 8 Februarie. Pe parcursul 

întâlnirii partenerii au discutat toate temele relevante privind implementarea proiectului, cum 

ar fi de exemplu: testarea pilot a platformei web, dezvoltarea manualului de utilizare și alte 
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aspecte importante privind managementul proiectului, diseminarea și asigurarea calității 

&evaluarea.  

Pașii următori 

Partenerii proiectului se află în procesul de testare a platformei EmpoweringYou și de 
dezvoltare a manualului de utilizare, care îi va ajuta pe factorii responsabili interesați să 
disemineze și să exploateze eficient platforma web în scopul implicării cât mai multor adulți. 
În continuare, toți partenerii vor organiza o masa rotundă cu factorii responsabili interesați la 
nivel național pentru popularizarea proiectului.  
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