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În cadrul proiectului COURAGE (Discover And Use Your Skills And Civil Courage - A New Way Of 
Empowerment For Young Disadvantaged Adults In Europe) dezvoltat sub egida programului ERASMUS + 
(Actiunea Cheie nr 2) au fost dezvoltate mai multe produse. La finalul primului an de implementare, cei cinci 
parteneri europeni au finalizat elaborarea unui manual de auto-învățare pentru educatori și formatori și au 
construit peste cincizeci de  cazuri și scenarii practice care vor putea fi folosite ca instrumente educaționale 
pentru creșterea impactului educației civice. În cadrul proiectului s-au dezvoltat de asemenea demonstrații 
practice privind modalitățile prin care pot fi livrate inițiativele de training pentru activarea curajului civic. 

Principalele rezultate ale proiectului pot fi accesate pe pagina web a proiectului (www.courage-skills.eu) și 
cuprind atât materiale teoretice cât si instrumente practice pe care educatorii din diferite domenii le pot 
utiliza în procesul educativ astfel încât să poată dezvolta capacitatea tinerilor adulți de a conștientiza 
importanța implicării respectiv de a acționa cu curaj în spirit civic. Acest lucru va permite tinerilor să abordeze 
în mod corespunzător aspecte legate de intimidare, violență, situații urgente cu risc asupra vieții, dar și în 
situații de manifestare a rasismului și  discriminării. În etapa finală, partenerii vor elabora un raport care va 
include atât reflecții și exemple de bune practici, dar și recomandări pentru factorii de decizie relevanți 
privind modalitățile de susținere a eforturilor de instruire a tinerilor in probleme care țin de curajul civic.  

Covid19 a afectat marginal implementarea proiectului, afectând în principal desfășurarea întâlnirii 
transnaționale finale prevazută a se desfașura în Bucureștil recum și evenimentele de diseminare prevăzute. 
Partenerii au organizat evenimentele respective online, însă prezența a fost mai redusă în aceste condiții. 
Mai multe evenimente și conferințe digitale sunt programate în această perioadă pentru a împărtăși 
experiențele și detaliile acțiunilor și produselor dezvoltate în cadrul proiectului. Rămâneți aproape. 

 

  


