
 
 

      Modelul Kreisau goes Greece     
Incluziune în activități                             

pentru tineret                 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTICIPANȚI ȘI PARTICIPANTE 
Trainingul se adresează persoanelor 
active în educația (inter-) națională,  a 
tinerilor, profesoarelor și profesorilor, 
pedagogilor speciali și multiplicatori 
implicați în activitățile pentru tineret. 
Țările participante sunt descrise în 
fiecare modul.   

 

COSTURI 
România: Taxă de participare 40,00€  
În cazuri excepționale se poate conveni o 
taxă redusă. Taxa de participare acoperă 
costurile cazării în cameră dublă, meniul 
complet, programul și materialele.   

 

COSTURILE DE TRANSPORT 
Costurile de transport de la locul de 
reședință sunt finanțate din mijloacele 
programului UE Erasmus+.  Detalii 
privind costurile de transport, 
planificarea călătoriei și rambursarea 
cheltuielilor de călătorie urmează după 
înregistrare. 
 
LIMBA 
Informațiile privind limba a se vedea 
descrierea modulului.  

 

COORDONARE ȘI CONTACT 
Elzbieta Kosek 
kosek@kreisau.de 
www.kreisau.de 
 

PARTENERII PROIECTULUI:  
Grecia 
Arbeitsgemeinschaft für Internationale 
Jugendarbeit Unna e.V.  
FILOXENIA 
PERPATO 
 Wilde Rose e.V. 
Germania 
VIABayern  
Polonia 
Fundacja Krzyżowa  
Ostoja 
România 
Orașul Siret  
Cehia  
Jedlicka Ustav   
For Family.cz  

 

SUSȚINERE FINANCIARĂ:  
Proiect finanțat din mijloacele 
programului UE: ERASMUS +. 

Detalii despre proiect 

Training internațional pe tema incluziunii în activități pentru tineret  

Punerea în aplicare a proiectelor incluzive și implicarea țintită a tinerilor cu mai 
puține oportunități în proiecte naționale și internaționale constituie scopuri 
importante ale activității educaționale. Asociația Kreisau-Initiative și rețeaua sa 
internațională de parteneri sunt activi în domeniul activităților internaționale 
și incluzive pentru tineret de mai bine de zece ani și realizează diferite proiecte 
pentru a facilita participarea la activități educaționale extrașcolare a unui 
număr cât mai mare de tineri și în același timp pentru a disemina ideea 
incluziunii.   

 

Rețeaua noastră oferă în mod regulat oportunități de formare profesională și 
organizează traininguri pentru profesioniști, pedagogi și multiplicatori, precum 
și pentru persoane interesate de pedagogia incluzivă internațională din diferite 
țări, pentru a asigura un nivel ridicat de calitate în domeniul pedagogiei 
incluzive internaționale, precum și pentru a dezvolta și disemina abordări 
metodologice inovative.  Seria de training-uri „Modelul Kreisau“ are ca scop 
împărtășirea de experienței din domeniul activităților educaționale incluzive și 
internaționale ale rețelei, oferirea unui spațiu pentru schimb de experiență 
precum și învățarea reciprocă.  Prin aceasta ne dorim să diseminăm ideea 
activităților educaționale incluzive, să facilităm competențe metodologice și să 
inițiem împreună proiecte noi în domeniul activităților educaționale incluzive.  

 

În ultimii ani asociația Kreisau-Initiative a colaborat strâns cu Grecia în 
domeniul incluziunii. Astfel s-a născut ideea seriei de training-uri ”Modelul 
Kreisau goes Greece”. Sunt planificate patru module de training-uri pe tema 
incluziunii în activitățile internaționale pentru tineret, la fiecare punându-se 
accent pe altceva. România este partener la două module la care persoanele 
interesate din România pot participa.  

 

”MODELUL KREISAU: INKLUZIUNE ȘI PEDAGOGIA ARTEI CA METODA DE 
LUCRU ÎN GRUPURI INCLUZIVE” (MODUL 2) 

În acest modul dorim să aruncăm împreună o privire la formate de întâlniri 
incluzive internaționale. Ce înseamnă incluziune în contextul activităților 
internaționale pentru tineret? Ce condiții-cadru sunt necesare pentru o 
implementare de succes a acelor proiecte? Cum poate arăta conceperea 
metodologică a acelor proiecte? – Toate aceste întrebări dorim să le abordăm 
în timpul training-ului. Un accent va fi pus pe tema pedagogiei artei. 
Participanții și participantele vor lua parte la workshop-uri care le vor da o 
imagine cum poate fi utilizată arta ca metodă în cadrul unor astfel de proiecte.    

 

DETALII DESPRE PROIECT: 

Date: 24.-29.06.2019 

Locul de desfășurare: Filoxenia, Kryoneri Korinthias, Grecia 
(https://filox.org/en) 

Participanți și participante: 30 de lucrători și lucrătoare de tineret, pedagogi și 
pedagoge, profesori și profesoare și multiplicatori în domeniul activităților 
pentru tineret din Germania, Polonia, Cehia, România și Grecia 

Limba proiectului:  Întregul program va fi tradus în toate limbile proiectului. 
Interpreți vor fi prezenți.  
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”MODELUL KREISAU: SPORT ȘI DANS” (MODUL 4)  
Acest modul pune accent pe metode de pedagogia dansului și sportului. Aici se concentrează mai ales pe 
integrarea persoanelor cu dizabilități fizice sau mobilitate redusă în activitățile de pedagogia mișcării. 
Participanții și participantele vor lua parte la diferite workshop-uri învățând metode și tehnici care îi califică să 
ofere și să realizeze ei înșiși astfel de workshop-uri. Partenerul PERPATO este foarte experimentat în pedagogia 
sportului și va împărtăși în timpul training-ului experiențe și perspective cu participanții și participantele.   
 
DETALII DESPRE PROIECT 
Date: Primavară 2020 - detalii vor fi date numai la momentul respectiv 
Locul de desfășurare: PERPATO, Komotini, Grecia (http://perpato.gr/ ) 
Participanți și participante: 30 de lucrători și lucrătoare de tineret, pedagogi și pedagoge, profesori și 
profesoare și multiplicatori în domeniul activităților pentru tineret din Germania, Polonia, Cehia, România și 
Grecia 

Limba proiectului:  Întregul program va fi tradus în toate limbile proiectului. Interpreți vor fi prezenți.  

 
 
Fiecare program în parte va fi publicat pe pagina noastră de web în curând:  
https://www.kreisau.de/de/projekte/inklusion/kreisauer-modell/ 
 
 

 
 

Click aici pentru înregistrarea online! 
 

Contact și informații suplimentare: 
Elli Kosek  I kosek@kreisau.de I Tel 030 53 83 63 65 I www.kreisau.de 

 

 

Proiectul este finanțat din mijloacele programului UE ERASMUS +. 
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