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„We don’t need no education? Or do we?”
“Meeting the challenges of working in the youth field - how can education and training
help to address these challenges ?”
Eveniment organizat de: Agenţia Natională pentru programe Tineret în Acţiune din Estonia
În perioada: 13 - 16
Subiecte dezbătute:
♦

Provocările actuale al lucrătorului de tineret şi modul de abordare al acestora;

♦ Practici curente în ceea ce priveşte educarea şi pregătirea celor care lucrează în domeniul
tineretului;
♦ Proiecţii pentru viitor – ce anume este necesar pentru întărirea cooperării viitoare.

Programul a permis:
•

intervenţia unor specialişti din domeniul politicilor de tineret (Yael Ohana, M.G. Lopez, Reet Kost);

•

organizarea unor sesiuni de lucru pe echipe şi pe subiecte de interes;

•

desfăşurarea workshopurilor (de la utilizarea teatrului ca metoda la training pana la networking-ul şi
educaţia globală);

•

organizarea sesiunilor de discuţii pe subiecte de interes.

Rezultate:
Centrul de Excelenta Academică a stabilit o serie de contacte cu organizaţii din alte ţări în vederea realizării
de proiecte viitoare comune. De asemenea, s-au pus bazele unei cooperări internaţionale în vederea
mapării domeniului tineret, în cele 11 ţări participante la proiect.
Redactor: Rizea Claudiu-Petrică
Pentru a nu mai primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.org.
Întrebări sau comentarii la office@cexa.org.
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Conferinţe
European Model United Nations - EuroMUN

14th European Conference on eGovernment

Termen de înscriere: 31 martie 2014

Termen de înscriere: 9 decembrie 2013

Perioada de desfăşurare: 30 aprilie 2014 - 4 mai 2014

Perioada de desfăşurare: 12 - 14 iunie 2014

Loc de desfasurare: Maastricht

Loc de desfasurare: Braşov

Pentru detalii accesaţi: http://www.euromun.org

Pentru detalii accesaţi: http://academic-conferences.org/eceg/
eceg2014/eceg14-home.htm

Burse de studiu
Education UK
... a fost creata o noua platforma digitala menită să îi ajute pe cei care vor să studieze în Marea Britanie
... utilizatorii portalului vor putea primi răspunsuri din partea experţilor Education UK, British Council sau UCAS, vor putea lua parte
la sesiuni live de întrebări şi răspunsuri sau căuta întrebările după subiect sau ţara de provenienţă
Portalul Education UK poate fi accesat pe adresa: http://qa.educationuk.org/

Burse de cercetare în Turcia
Termen de aplicare: 31 decembrie 2013
Guvernul turc ofera burse de cercetare pe o durata de la 3 la 12 luni
Inscrierea se face pe adresa: research@turkiyeburslari.gov.tr
Pentru detalii accesaţi:http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/

Internship-uri
Programul Young Bankers

Program Internship Academica

Program organizat de: ProCredit Bank România

Program organizat de: Groupama Asigurari

Termen de înscriere: 31 decembrie 2013

Termen de înscriere: 15 decembrie 2013

Pentru detalii accesaţi: http://www.procreditbank.ro/ro/resurseumane/programul-young-bankers

Înscrierea se face pe: HIPO.RO
Pentru detalii accesaţi: http://www.groupama.ro/cariere/
program-internship-academica/program-internship-academica@/article.jspz?id=67263
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Cursuri
CVV: Cultures, Values, Villages, Hungary
Termen de aplicare: 15 decembrie 2013
Data desfăşurării: 28 februarie - 9 martie 2014
Organizator: KUSZA - Cultural and Recreational Association (NGO)
Locul desfăşurării: Bordany, Ungaria
Pentru detalii accesaţi: www.daad.ro

To Empower through Experience
Termen de aplicare: 11 decembrie 2013
Data desfăşurării: 11-20 ianuarie 2014
Organizator: The Youth Dialogue Programme (NGO)
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://trainings.salto-youth.net/3950

Curs de scriere de proiecte Erasmus PLUS
Termen de aplicare: 13 decembrie 2013
Data desfăşurării: 19 - 21 decembrie 2013
Locul desfăşurării: Bacău, România
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/1065

Concursuri
Concurs de Poezie, Poeme de alungat Singurătatea!
Termen înscriere: 21 decembrie
Organizatori: Asociaţia Initiative, Proiecte pentru Tineret Imago Mundi şi Şcoala Gimnazială Mălureni
Detalii şi înscrieri la adresele: cotescu_simona@yahoo.com ; alexandru_ghetie@yahoo.com
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Voluntariat
Stagii internaţionale de vontariat prin Serviciul European de Voluntariat
Termen de înscriere: continuu
Condiţii de înscriere:

•
•

Vârstă: 18 -30 ani
Naţionalitate/Rezidenţă: română

Stagiile pot fi:

•
•

Short-term EVS: stagii cu o durată mai scurta de 2 luni
Long-term EVS: stagii cu o durată cuprinsă între 2 si 12 luni

Pentru detalii accesaţi: http://www.younginitiative.org/portfolio/stagii-de-voluntariat-evs/

Asociaţia Serviciul Apel

Asociaţia Millennium Center

...caută voluntari pentru cursurile de limba română

...caută voluntari pentru proiectele sale

Termen de înscriere: nespecificat

Termen de înscriere: continuu

Pentru mai multe detalii accesaţi: www.apelngo.ro

Pentru detalii accesaţi: http://centrulmillennium.ro/ro/

Dragi colaboratori,
Centrul de Excelenţă Academică vă mulţumeşte pentru încrederea şi interesul manifestate
pentru newsletterul nostru. Pe parcusul acestui an am avut deosebita plăcere de a participa
alături de dumneavoastră la diferite evenimente, organizate de noi sau nu, în cadrul cărora
am avut posibilitatea de a afla opiniile şi sugestiile dumneavoastră, dar şi ideile privind
viitoarea noastră dezvoltare. Vă suntem recunoscători pentru contribuţia dumneavoastră la
realizarea acestui newsletter şi vă aşteptăm alături de noi şi în 2014.
Echipa Centrului de Excelenţă Academică vă urează Sărbători Fericite!

Sursa: http://colectiademargele.ro
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