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Rezumat
În ultimii ani, internetul și conexiunea la internet prin intermediul telefoanelor mobile în Europa s-a
dezvoltat foarte mult, fapt ce a atras numeroși tineri care au început să adopte noile tehnologii
apărute. Acest fenomen a „forțat” oarecum organizațiile de tineret să rupă tiparele în materie de
comunicare și să răspundă trendurilor, astfel încât să poată implica și să atragă publicul tânăr prin
intermediul unor noi medii cum este social media. În contextul în care Europa deschide calea spre o
nouă era mobilă, cu noi aplicații și tehnologii preferate de către consumatorii tineri, acest raport
prezintă instrumente digitale eficiente care sunt capabile să îmbunătățească și să sporească
comunicarea și interacțiunea dintre tineri și lucrătorii de tineret.
Raportul actual identifică 30 de studii de caz privind cele mai bune practici în munca de tineret în
mediul online din Suedia, Grecia, Portugalia și România, care pot fi replicate și adoptate în întreaga
Europă. Cele mai bune practici cuprind instrumente media digitale și de social media care pot
îmbunătăți nu numai contactul organizațiilor de tineret cu publicul țintă, ci și comunicarea internă
din cadrul unei organizații de tineret.
Documentul este structurat după cum urmează:
Rezumat
Capitolul 1 – cuprinde introducerea și o scurtă descriere a contextului, a provocărilor și a obiectivelor
acestui raport;
Capitolul 2 – definește termenii: “tineri’”, “munca/activitatea de tineret” respectiv termenul de
“bună practică” utilizați în cadrul acestui raport;
Capitolul 3 – descrie metodologia, metodele și tehnicile de cercetare, cantitative și calitative utilizate;
Capitolul 4 – prezintă rezultatele chestionarelor aplicate;
Capitolul 5 – oferă cele 30 de studii de caz privind cele mai bune practici în domeniul muncii de
tineret în mediul online;
Capitolul 6 – analizează raportul și prezintă concluziile;
Capitolul 7 – introduce organizațiile partenere și domeniul lor de activitate.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
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1. Introducere
Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului ICT4YOUTHWORK, un proiect implementat prin
intermediul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 2: Parteneriate Strategice.
Proiectul ICT4YOUTHWORK își propune să faciliteze comunicarea între lucrătorii de tineret,
organizațiile de tineret și tineri utilizând tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), social media
și alte instrumente digitale. Proiectul speră să ajute organizațiile de tineret să-și actualizeze și să-și
adapteze metodele la noile tehnologii pentru a-și îmbunătăți capacitatea de mobilizare a tinerilor și,
prin urmare, pentru a spori calitatea sectorului de tineret din Europa.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:




Colectarea și cercetarea datelor, analizarea datelor, identificarea și prezentarea unui raport
de bune practici care pot fi utilizate, reproduse și adoptate în toate țările partenere: Suedia,
Grecia, Portugalia și România, precum și în întreaga Europă;
Îmbunătățirea și încurajarea utilizării TIC, a mijloacelor digitale și sociale în cadrul
organizațiilor de/pentru tineret;
Îmbunătățirea accesului la cunoștințele, experiența și know-how-ul existente privind cele mai
bune practici, instrumente și metodologii pentru munca în domeniul tineretului în era
digitală.

Proiectul ICT4YOUTHWORK va livra în total trei Rezultate Intelectuale pe parcursul a doi ani. Raportul
în cauză constă în primul Rezultat Intelectual (O1), care descrie cercetarea, colectarea datelor și
analiza datelor care au condus la identificarea a 30 de bune practici în domeniul muncii de tineret în
mediul online. Celelalte Rezultate Intelectuale ale proiectului (Rezultatul Intelectual 2 – O2, respectiv
Rezultatul Intelectual 3 – O3) vor prezenta liniile directoare de utilizare a instrumentelor digitale
selectate (O2) și un registru de cunoștințe privind cele mai bune practici și instrumente digitale (O3),
ambele Rezultate Intelectuale bazându-se pe constatările raportului aferent Rezultatului Intelectual
O1.
Raportul O1 prezintă 30 de studii de caz privind cele mai bune practici în domeniul muncii de tineret
în mediul online și o prezentare generală a instrumentelor online și a scopului acestora în activitățile
tinerilor/lucrătorilor de tineret din țările participante la programul Erasmus+, și în special din Suedia,
Grecia, Portugalia și România. Aceste bune practici pot ajuta organizațiile de/pentru tineret să-și
consolideze prezența online; precum și să asigure promovarea participării tinerilor, promovarea
activităților de tineret, a incluziunii socio-economice etc. Scopul acestui raport este, în cele din urmă,
să împărtășească idei privind instrumentele digitale care pot fi ușor accesibile și reutilizabile de către
alte organizații implicate în munca de tineret.

De la începutul anilor ‘90 în țările membre UE, domeniul muncii de tineret a crescut ca domeniu
profesional, schimbând modul în care tinerii sunt percepuți ca un grup din punctul de vedere al
factorilor de decizie politică. Tinerii sau tineretul este identificaț acum ca un grup distinct de copilărie
și de maturitate, dar cel mai important sunt considerați o resursă pozitivă, cu un potențial sporit în
domeniile economic, cultural și social. Muncind în afara mediului de lucru normal sau școlar, s-a
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
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dovedit a fi un lucru extrem de benefic pentru tineri în ceea ce privește dezvoltarea personală, o
viață echilibrată, un sentiment civic conștient precum și a adus noi oportunități de angajare pentru
aceștia.
Deoarece tinerii de azi aparțin unei generații conștiente din punct de vedere social, dar mai ales unei
generații care își petrece mai mult decât altele timpul "înăuntru", primul pas în descoperirea unei
comunități online, a unei mișcări, a unui eveniment sau a unei structuri este crucial pentru
organizațiile de tineret. Este acel pas care ar putea ajuta organizațiile de tineret să atragă noi
membri, invitându-i la locațiile/evenimentele fizice reale/etc. Prin urmare, este important ca
organizațiile de tineret să continue să evolueze și să țină pasul cu tendințele tehnologice, pentru a
avea acces deplin la audiența mai tânără care reprezintă tineretul.
Deoarece social media crește exponențial și devine o parte permanentă a vieții tinerilor, este
important ca organizațiile de tineret să fie conștiente de beneficiile pe care le aduc aceste practici și
instrumente TIC. Pentru un lucrător de tineret, precum și pentru organizația în ansamblul său,
oportunitățile sunt nenumărate, de la interior (în cadrul organizației) la comunicarea și influența
externă (a tinerilor); de la promovarea evenimentelor, implicarea unui public tânăr, recrutarea
voluntarilor, păstrarea contactului direct; până la crearea unui spațiu general pentru o comunitate în
creștere, fără frontiere.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
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2. Definiții utile
2.1. Definirea tinerilor și a muncii de tineret
Într-un studiu1 recent referitor la valoarea muncii de tinere în UE, “tineretul” este un grup distinct de
tineri, separat fiind de grupul copiilor și cel al adulților, reprezentând un grup țintă în sine pentru
orice fel de activitate, fie ea socială, educațională, sportivă etc. “Munca de tineret”, ca domeniu de
activitate, este una largă și diversă și, prin urmare, este greu de definit ca un concept singular. În
același studiu, munca de/pentru tineret este definită ca orice activitate legată de munca cu tinerii:
"Este oferită de cluburi și centre, mișcări de tineret, servicii de asistență socială, lucrătorii stradali,
asociații cu scopuri diverse etc. Activitățile prin care se desfășoară munca de tineret pot fi grupate în
categoriile cultură, sport, timp liber, educație, protecția mediului, implicare civică, cooperare și
dezvoltare internațională ș.a.m.d". p. 52 – “Working with young people / The value of youth work in
the European Union: case studies” Luxembourg: Publications Office of the European Union, UE Pub,
2014
Același studiu evidențiază impactul acestor organizații de tineret, având în vedere că la acest
moment în Europa aproximativ un procent de 30% dintre tineri sunt expuși riscului sărăciei sau
excluziunii sociale. Șomajul în rândul tinerilor, lipsa educației și lipsa calificărilor reprezintă alte
provocări cu care se confruntă lucrătorii de tineret. Acești lucrători de tineret pot fi salariați sau
voluntari care "provin dintr-o gamă variată de medii educaționale și profesionale și sunt implicați în
activități și contexte mixte". Astfel, organizațiile de/pentru tineret includ:





Activitatea de tineret care oferă asistență suplimentară / specializată în cadrul unui serviciu /
instituție (oficială) existentă;
Asociațiile de tineret organizate;
Activitatea detașată pentru tineret / de mobilizare a tineretului (uneori denumită și
"activitate de stradă", de “mobilizare civică/a străzii”) se axează pe necesitatea de a-i implica
pe cei "greu accesibili";
Cluburi de tineret / furnizori de activități cu impact pozitiv.

Pe baza acestor definiții acest raport prezintă cele mai bune practici din diferite tipuri de organizații
de și pentru tineret, acoperind o varietate de subiecte și măsuri aliniate la varii domenii de activitate
și arii ale societății.

1

EU Pub, 2014 “Working with young people / The value of youth work in the European Union: case studies”
Luxembourg: Publications Office of the European Union
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
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2.2. Definiția bunei practici
“O metodă sau tehnică care a demonstrat în mod consecvent rezultate superioare celor obținute prin
alte mijloace și care este folosită ca punct de referință.”2

“O procedură care a arătat, prin cercetare și experiență, că produce rezultate optime și care este
stabilită sau propusă ca standard adecvat pentru adoptarea pe scară largă”.3
Studiul a adoptat aceste definiții și a dezvoltat un model concept pentru instrumentele de bună
practică bazându-se pe câteva criterii care au servit ca și bază în evaluarea și “punctarea” fiecărui
instrument de bună practică (vezi Capitolul Metodologie). Cu toate acestea, este natural ca fiecare
instrument de bună practică în munca de tineret în mediul online să fie evaluat în funcție și de
obiectivele specifice ale organizației inițiatoare, activitățile și impactul acesteia. Punctul comun care a
fost însă luat în considerare în cazul fiecărui instrument de bună practică a fost obiectivul comun de a
sprijini interacțiunea, comunicarea, livrarea de informație sau asigurarea de suport și acces la diferite
oportunități de către tineri prin mijloace online.

2

http://www.businessdictionary.com/

3

https://www.merriam-webster.com/dictionary/best%20practice
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
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3. Metodologie
Prima întâlnire transnațională a TWG (Team Working Group = Întâlnire a Grupului de Lucru) a avut
loc în Timișoara (România), unde au fost discutate următoarele aspecte conexe proiectului și O1:







Obiectivele proiectului și cele ale O1;
Modul de definire a unei bune practici;
Metodologia de cercetare
o Stabilirea instrumentelor de cercetare (sondaje, chestionare/interviuri în mediul
online)
o definirea grupurilor țintă
Calendarul activităților de implementare al O1;
Responsabilitățile partenerilor.

3.1. Grupuri țintă, domenii și categorii
3.1.1. Grupuri țintă
Întrucât acest proiect urmărește să diminueze “distanța” dintre lucrătorii de tineret și tineri, ne-am
dorit să-i întrebăm atât pe tineri cât și pe lucrătorii de tineret despre instrumentele digitale pe care le
utilizează și scopul pentru care le utilizează. Decizia noastră de a-i întreba pe tineri ce instrumente
digitale și de social media utilizează derivă din nevoia de a ne susține cercetarea cu dovezi. Implicarea
tinerilor în cercetare a fost considerată esențială, având în vedere că ei sunt utilizatorii finali ai
acestor instrumente, determinând în final dacă un instrument sau altul este astfel, adecvat și potrivit
nevoilor lor. Grupurile țintă ce au reprezentat grupul stakeholderilor tineri au fost definite astfel:




Grupul de tineret I – nivel liceal/elevi de liceu (13-18 ani);
Grupul de tineret II – studenți/masteranzi și tineri angajați/tineri profesioniști/tineri în
căutarea unui loc de muncă (18-30 ani);
Grupul de tineret III – lucrători de tineret, instructori de tineret și organizații de/pentru
tineret

3.1.2. Domenii ale muncii de tineret în mediul online
Încorporarea instrumentelor digitale în practica muncii de tineret poate acționa ca un catalizator al
inovării, nu numai prin schimbarea modului în care sunt desfășurate activitățile de tineret, dar și prin
faptul că acest lucru deschide calea spre oportunități fără precedent pentru organizațiile de tineret și
membri acestora din întreg mediul online: de la facilitarea comunicării până la furnizarea accesului la
informație și oportunități de învățare. Astfel, partenerii au identificat patru mari domenii în care
instrumentele digitale au un impact specific în munca/activitatea de tineret și anume:




Educație;
Ocuparea forței de muncă;
Provocări societale;
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
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Interacțiune socială.

3.1.3. Categorii de instrumente digitale
Inspirați fiind de articolul-cercetare “Social Media Landscape 2017” proiectat de Frederic Cavazza4,
partenerii au identificat șase categorii sau tipuri de instrumente sociale digitale bazate pe utilitatea
lor:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Editare/Publicare (Publishing) – include platforme și website-uri care permit utilizarea
sau publicarea de conținut în mediul online (ex. Blog);
Partajare/Distribuire (Sharing) – această categorie este reprezentată de instrumentele
media din mediul online prin intermediul cărora utilizatorii pot schimba, distribui și primi
conținut informațional, acest lucru variind de la un simplu post de text scurt la un link sau
o fotografie digitală (Kietzmann & Hermkens, 2011);
Mesagerie (Messaging) – această categorie este reprezentată de instrumentele media cu
ajutorul cărora utilizatorii pot comunica cu alți utilizatori în contextul de social media.
Multiple site-uri de social media sunt proiectate în mod primar pentru a facilita
conversații între indivizi și grupuri. Oamenii trimit mesaje de tip “tweet”, postează
comentarii în mediul online și trimit mesaje altor utilizatori cu scopul de a întâlni alți
oameni asemănători lor, de a-și dezvolta stima de sine, sau de a fi la curent cu noile idei
și subiecte aflate în trend. Cu toate acestea, alte instrumente media permit oamenilor săși facă mesajul auzit și să aducă un impact pozitiv cauzelor umanitare, problemelor de
mediu, problemelor economice sau dezbaterilor politice (Kietzmann & Hermkens, 2011);
Discuții (Discussing) – această categorie este reprezentată de instrumentele media din
mediul online cu ajutorul cărora utilizatorii pot fi conectați cu alți utilizatori. Doi sau mai
mulți utilizatori au o anumită formă de asociere care îi determină să converseze, să
împărtășească elemente, să se întâlnească sau pur și simplu să se listeze reciproc ca și
prieteni sau fani (Kietzmann & Hermkens, 2011);
Colaborare (Collaborating) – acestă categorie este reprezentată de instrumente media
din mediul online cu ajutorul cărora utilizatorii pot forma comunități și sub-comunități de
oameni din medii sau cu interese similare. Cu cât o rețea devine mai "socială", cu atât
crește grupul de prieteni, adepți/fani și contacte (Kietzmann & Hermkens, 2011);
Crearea de rețele (Networking) – include legăturile informale ale lucrătorilor de
tineret/organizațiilor de tineret cu alte persoane din interiorul sau din afara domeniului
lor, prin intermediul rețelelor sociale. Crearea de rețele poate crește capacitatea
operațională, deoarece poate permite lucrătorilor de tineret să găsească noi voluntari
sau să implice tinerii în activități.

4

https://fredcavazza.net/2017/04/19/social-media-landscape-2017/
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3.1.4. Model design
Partenerii au elaborat un model (Anexa 1) pentru a oferi o structură de prezentare a celor mai bune
practici bazate pe cele șase categorii și pe cele patru domenii prezentate în secțiunile 3.1.2 și 3.1.3.
Figura 1 de mai jos prezintă un concept inițial, un model design al celor mai bune practici și structura
de prezentare a acestora în raportul final al O1.

Figura 1: Modelul concept al unui instrument de bună practică

3.2. Metode de cercetare
Pentru colectarea celor mai bune practici a fost utilizată o abordare bazată pe metode mixte
(combinând cercetarea calitativă, cantitativă și documentară). Metodele de cercetare au fost:





Chestionare online: Un set de întrebări închise a fost distribuit Grupului de tineret II,
respectiv Grupului de tineret III. Grupul de tineret I nu a mai fost chestionat online din cauza
constrângerilor etice conexe participanților la cercetare care nu au împlinit vârsta de 18 ani
în țările participante. Cu toate acestea, Asociația ZURY a organizat vizite în două școli și a
chestionat Grupul de tineret I după obținerea consimțământului corespunzător;
Interviuri: Interviuri au fost efectuate prin telefon cu organizații de și pentru tineret;
Cercetare de birou: Partenerii au investigat online diferite organizații de și pentru tineret
(site-uri web, social media etc.) pentru a înțelege cum funcționează acestea în contextul
virtual.

Același set de întrebări închise a fost utilizat și pentru chestionarele online aplicate și interviurile
desfășurate în țările partenere, în vederea asigurării unei metode și a unui design standard al
cercetării, făcând astfel procesul de analizare și comparare a datelor mult mai usor. Acest set de
întrebări constituie baza acestei cercetări și poate fi regăsit în Anexele 2, 3 și respectiv 4, împreună cu
rezultatele acestora.
Combinația metodelor calitative cu cele cantitative utilizate în acest studiu a ajutat partenerii să
identifice cele 30 de bune practici de comunicare digitală eficientă în rândul tinerilor și al lucrătorilor
de tineret.
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3.2.1. Chestionare adresate grupurilor de tineri
Chestionarele online au fost utilizate drept metodă de cercetare cantitativă pentru a colecta date
despre ce tip de instrumente utilizează cele trei grupuri de tineri identificate și pentru ce scopuri.
Chestionarele au fost difuzate în forumuri, pe canale de social media și prin intermediul e-mail-ului;
(către școli, universități, ONG-uri etc.). Chestionarele online au cuprins întrebări închise și au fost
distribuite către:




Grupul de tineret I – nivel liceal/elevi de liceu (13-18 ani) – doar în România;
Grupul de tineret II – studenți/masteranzi și tineri angajați/tineri profesioniști/tineri în
căutarea unui loc de muncă (18-30 ani);
Grupul de tineret III – lucrători de tineret, instructori de tineret și organizații de/pentru
tineret

Pentru fiecare dintre aceste grupuri țintă, a fost elaborat un chestionar individualizat.
În ansamblu, s-au primit un număr total de 245 de răspunsuri, distribuite după cum urmează:




23 de răspunsuri de la Grupul de tineret I;
159 de răspunsuri de la Grupul de tineret II;
63 de răspunsuri de la Grupul de tineret III;

Numărul de țări care și-au adus contribuția la acest studiu prin completarea chestionarului online - în
total 21 de țări - a fost impresionant: Suedia, Portugalia, România și Grecia, dar și Albania, Bulgaria,
Marea Britanie, Togo, Belgia, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Monaco, Slovacia, Spania, Elveția
și Statele Unite ale Americii.
Întrebările pot fi găsite în Anexele 2, 3 și respectiv 4, împreună cu rezultatele acestora. Structura
întrebărilor a fost concepută pe baza a trei arii: i) Informații generale, ii) Tineret și educație iii) Tineret
și provocări societale. Google Forms a fost utilizat pentru a crea și a grupa rezultatele chestionarelor.
Cercetarea cantitativă a fost aleasă ca o metodă de cercetare de încredere deoarece captează date
măsurabile și cuantificabile. Distribuită prin canale online, a asigurat, de asemenea, o largă acoperire
și un număr mare de respondenți. Cu toate acestea, nu a permis o flexibilitate sau o profundă analiză
a răspunsului celor chestionați.

3.2.2. Interviuri cu organizațiile de tineret
Două tehnici au fost folosite ca metode calitative:



Interviuri telefonice cu reprezentanți ai școlilor partenere, universităților și organizațiilor de
și pentru tineret;
Cercetarea secundară realizată de fiecare țară parteneră utilizând surse on-line și offline
pentru a explora diferite practici online în activitatea de tineret (cercetare de birou).

Partenerii au conceput un interviu telefonic structurat fiind inspirați de întrebările de bază (folosite și
în chestionarul online). Utilizarea acelorași întrebări ne-a ajutat să menținem coerența rezultatelor
acestui studiu. În același timp, interviurile ne-au permis să dobândim o înțelegere mai profundă a
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modului în care lucrătorii de tineret folosesc instrumente digitale, alocând întrebări suplimentare
atunci când a fost necesar.
O altă metodă de cercetare calitativă utilizată a fost cercetarea de birou (documentară), care a
permis partenerilor să examineze practicile online de lucru în munca/activitatea de tineret. De
exemplu, partenerii au vizitat site-urile web ale organizațiilor de și pentru tineret și canalele de social
media ale acestora.
Pentru analiza calitativă au fost analizate datele obținute din ambele surse de informații, bazate mai
degrabă pe interpretare decât pe statistici. Avantajele metodei de cercetare calitativă au fost acelea
că ne-a oferit o înțelegere mai profundă a mijloacelor media digitale și a strategiilor utilizate în cadrul
organizațiilor de/pentru tineret.

3.2.3. Clasificarea celor mai bune practici
Odată cu colectarea datelor din ambele metode aplicate (calitativă și cantitativă), partenerii au
evaluat practicile colectate și au identificat cele mai bune 30, folosind "matricea celor mai bune
practici" (Figura 2), model inspirat după conceptul lui Robin Swart (A Methodology for identifying
best practice for communications providers, 2011). Analiza practicilor a fost făcută folosind o scară
progresivă, pe două axe (verticală și orizontală). Fiecare axă este populată de criterii care depind în
mod direct de criteriile care le preced. Aceasta însemnând că toate cerințele anterioare ale fiecărui
criteriu trebuie îndeplinite pentru a atinge un nivel următor. O matrice de punctaj a fost utilizată
pentru a stabili "scorul" fiecărei practici.

Inovativ
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Figura 2 : Modelul matricii unui instrument de bună practică. Sursa: R. Swart, 2011, A Methodology for
identifying best practice for communication providers

Criteriile pentru stabilirea acestei clasificări sunt explicate mai jos (în Tabelul 1 și Tabelul 2).
Axa Verticală
Conform (cu
nevoile)

Este în concordanță cu nevoile grupurilor țintă? (vezi domeniile)

Sustenabil

Are nevoie de mai mult efort decât merită, este dependent de o organizație/structură de
tineret (este o inițiativă internă?); este deja finanțat sau are nevoie de
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sponsorizare/sprijin constant?
Esenţial

Poate organizația de tineret să funcționeze fără el sau a fost încorporat în activitățile
zilnice ale structurii?

Replicabil

Este restricționat în vreun fel grupului/grupurilor țintă sau poate fi ușor aplicat/reprodus
de alte organizații/structuri de tineret?

Inovativ

Este acest instrument o idee/inițiativă nouă/unică? Sparge gheața pe un anumit
segment, aduce o nouă abordare sau îmbunătățește în mod semnificativ o practică
existentă?

Tabel 1 Criteriile axei verticale pentru matricea instrumentului de bună practică. Sursa: R. Swart, 2011, A
Methodology for identifying best practice for communication providers

Axa Orizontală
Util

Ce oferă? Ce abordare nouă aduce și cine/ce beneficiază în mod special de utilizarea sa?

Accesibil

Este un instrument digital/social media public? Este ușor accesibil altor
organizații/structuri de tineret?

Complet

Este instrumentul complet documentat, actualizat și oferă o gamă completă a serviciului?

Matur

Aceste instrumente sunt în vigoare, sunt integrate în procesele și operațiunile interne ale
unei organizații de tineret și prezintă stabilitate/constanță în utilizare.

Valoros

A fost acest instrument testat și “validat” de către o organizație/structură de tineret? Ce
beneficii a adus până în prezent; sau sunt beneficiile sale cuantificabile? Acest
instrument și-a dovedit valoarea în termeni de rezultate concrete/efecte pentru
organizația de tineret până în prezent?

Tabel 2 : Criteriile axei orizontale pentru matricea instrumentului de bună practică. Sursa: R. Swart, 2011, A
Methodology for identifying best practice for communication providers

Instrumentele candidate pentru cele mai bune practici pot fi în diferite stadii de dezvoltare: la
început, la sfârșit sau undeva între aceste puncte. Astfel, în cadrul acestui proiect, practicile
identificate au fost clasificate și structurate conform următoarei scale, concepută în diverse nuanțe
de albastru, corespondente modelului concept al unui instrument de bună practică (a se vedea Figura
2):
 În curs de dezvoltare (Developing) – un instrument digital sau un instrument de social media
care este un concept nou sau nou lansat (dar este accesibil și benefic pentru utilizatori) și
prezintă potențialul de a deveni o bună practică. Relevanța, caracterul său inovator și potențialul
de replicare în rândul altor organizații nu sunt încă dovedite;
 Promițător (Promising) – un program, o activitate sau o strategie care a funcționat într-o
organizație, și care în primele sale etape arată promițător și poate deveni o bună practică cu
impact durabil pe termen lung. Un instrument de bună practică promițător trebuie să aibă o bază
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
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obiectivă pentru a răspunde nevoilor unui potențial grup țintă, să arate beneficii pentru acesta,
să fie accesibil și durabil, complet și esențial pentru activitatea organizației;
 Bună practică (Good) – un instrument digital sau instrument media social care îndeplinește
majoritatea criteriilor următoare: demonstrează o abordare inovatoare sau replicabilă, este
esențial pentru activitatea organizației și prezintă stabilitate și sustenabilitate și are sau este în uz
de mult timp;
 Cea mai bună practică (Best) – acele instrumente media digitale sau de social media care au
arătat, în mod repetat, rezultate mai bune decât alte mijloace/instrumente pentru un anumit
scop și pot fi, de asemenea, replicate cu ușurință în diverse alte contexte. Aceste practici prezintă
o abordare inovatoare clară, beneficii și rezultate pentru grupul (grupurile) țintă, sunt
considerate esențiale de către organizațiile de tineret sau de lucrătorii de/pentru tineret în
activitatea lor aproape zilnică cu tinerii și s-au dovedit a fi la maturitate și aducătoare de plusvaloare în mod constant.

Unele dintre criteriile relevante din Tabelul 1 și Tabelul 2 sunt descrise mai clar, astfel:
Inovația, așa cum este descrisă în planul Uniunii Inovării, înseamnă în general o schimbare care
accelerează și îmbunătățește modul în care concepem, dezvoltăm, producem și accesăm noi
produse, procese industriale și servicii. Modificări care creează mai multe locuri de muncă,
îmbunătățesc viața oamenilor și construiesc societăți mai ecologice și mai bune5.
Accesibil, în măsura în care instrumentele TIC sau de social media urmăresc să permită tuturor
utilizatorilor să aibă acces egal la informații și funcționalități pe web. Mai precis, accesibilitatea pe
Web înseamnă că persoanele cu toate abilitățile și dizabilitățile pot percepe, înțelege, naviga și
interacționa cu Web-ul6;
Un instrument TIC sau social media este ajuns la maturitate când este integrat pe deplin în viziunea,
procesul intern și operațiunile organizației7.

5

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-473_en.html
http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm
7
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2015/monitor15-vol-2_en.pdf
6
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4. Rezultatele chestionarelor
Având un număr total de 245 de participanți din 21 de țări, implicați în completarea chestionarelor
online, acest studiu a reușit să adune informații valoroase de la toate cele trei grupuri țintă propuse
spre cercetare.




Grupul de Tineret I: 23 de tineri participanți cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani;
Grupul de Tineret II: 159 de persoane participante cu vârsta cuprinsă între 22 și 30 de ani;
Grupul de Tineret III: 63 de lucrători de tineret/reprezentanți ai organizațiilor de tineret din 8
țări diferite au răspuns la chestionarul online.

Rezultatele au evidențiat diferențe între grupurile țintă (de ex. în ceea ce privește frecvența în
utilizare a unor instrumente digitale). În același timp, s-au găsit multe asemănări, cum ar fi utilizarea
grupurilor Facebook și a grupurilor WhatsApp. Principalul rezultat a fost însă evidențierea faptului că
instrumentele digitale utilizate de tineri, respectiv de organizațiile de tineret din Europa pot fi
complet diferite. În timp ce comparăm grupurile de tineret, este clar că GTI și GTII nu au cunoștință
despre unele dintre instrumentele folosite de GTIII (sau pur și simplu nu le folosesc).
Datele brute ale cercetării pot fi găsite în Anexele 2, 3 și respective 4 din prezentul raport.

GTI – nivel liceal/elevi de liceu (13-18 ani) – Anexa 2
În cadrul GT1 au participat tineri cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani. În total, 23 de chestionare au
primit răspuns; un procent de 43.48% din totalul respondenților având vârsta de 13 ani, iar un
procent de 30.43% având vârsta de 14 ani.
S-a observat faptul că în rândul acestui grup de tineret frecvența de utilizare a instrumentelor digitale
a fost zilnică, în special pentru activitățile de comunicare în grup (95.65% zilnic), căutarea de
informații (78.26%), dezvoltare personală sau profesională (78.26%) sau comunicarea cu colegii de
clasă (80.95%).
Cu toate acestea, utilizarea instrumentelor cu scop organizatoric, legate de planificarea sau
programarea activităților (cum ar fi temele) a fost limitată la o frecvență de tip săptămânal (adică un
procent de 72.72% săptămânal, față de un procent de 27.27% zilnic).
Pentru ajutor sau îndrumare suplimentară sau pur și simplu pentru a căuta informații, tinerii preferau
Wikipedia (47.83%), YouTube (43.48%) și AskFM (8.70%), cu o frecvență zilnică de 78.26%.
Cele mai utilizate aplicații pentru a solicita suport, asistență sau consiliere au fost utilizate în medie
de peste 5 ori și au avut o rată de utilizare relativ egală în rândul tinerilor cu vârste între 13 și 18 ani:
Snapchat – 18.35%, Instagram – 16.51%, Facebook (Grupuri) - 14.68%, WhatsApp - 13.76%, Facebook
(Profil personal) -12.84%.

GTII - studenți/masteranzi și tineri angajați/tineri profesioniști/tineri în căutarea unui loc de muncă
(18-30 ani) – Anexa 3
În cadrul grupului GTII, au participat 159 de tineri cu vârste cuprinde între 22 și 30 de ani, dintre care
21.36% dintre respondenți aveau 28 de ani, iar 19.42% aveau 29 de ani.
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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93.20% dintre respondenți au fost angajați la momentul respectiv, ceea ce a avut un efect direct
asupra frecvenței utilizării anumitor instrumente. De exemplu, întrebarea privind alegerea
instrumentelor online folosite pentru căutarea unui loc de muncă a avut rezultate slabe, deoarece
participanții erau deja angajați.
Procentajele instrumentelor media folosite pentru comunicare, partajare/distribuire, crearea de
rețele sau colaborarea cu alți colegi au fost mari pentru aplicații precum Facebook (33.05%), YouTube
(30.42%), E-mail (25%), Microsoft Word (41.41%) și Power Point (12.88%).
De asemenea, s-a observat faptul că GTII a preferat alte instrumente online cum ar fi LinkedIn –
44.57%, Dropbox – 18.59%, Indeed (www.indeed.com) – 18.48%, Coursera (www.coursera.org) –
10.83% sau Duolingo (www.duolingo.com) – 9.58%.
În cadrul acestui grup țintă au fost alese o serie de alte instrumente digitale interesante și chiar dacă
acestea nu au avut un procent ridicat de utilizare, acestea ar putea fi totuși folosite pentru categorii
specializate, cum ar fi editare/publicare, partajare/distribuire, mesagerie, discuții, colaborare și
crearea de rețele:





Învățare – LinkedIn Learning, MOOCs, Google Analytics Academy, StackOverflow,
OpenCulture, SoloLearn sau Datacamp;
Discuții – Slack, Instagram, Newsletter, Research Gate, Yammer, Guthub sau Stackoverflow;
Editare/Publicare – Canva, Asana, Wunderlist, Indesign, Googleslides, Skype Lync, Revit,
Latex, Clubhouse, Gephi, Tableau, Carto, TakeCare, Slideful, Buncee sau Picasa;
Partajare/Distribuire – Box, MEGA, SlideShare, Flickr, Github, SVN, Sharepoint, 4P,
Newforma, GitLab, Database, Signal, Figshare sau Basecamp.

GTIII - Lucrători de tineret/reprezentanți ai organizațiilor de tineret/instructor de tineret – Anexa 4
În cadrul grupului țintă GTIII, au participat 63 de tineri și organizații de tineret din 8 țări.
Pentru mesajerie și discuții, cele mai utilizate instrumente au fost E-mail-ul (22.87%), Facebook
(Pagină) (21.62%) și Facebook (Grupuri) (14.14%), având un procent de 31.61% utilizare zilnică. Am
constatat, de asemenea, că alte instrumente digitale au fost utilizate în aceleași scopuri, cum ar fi
Forum, Mailchimp, Slack, Twitter sau Snapchat.
Pentru a colabora, a partaja/distribui și a implica tinerii în activități, instrumente cum ar fi Website-ul
(16.10%), Facebook (Pagină) (20.97%), Facebook (Grupuri) (14.61%) și E-mail-ul (14.23%) au fost
utilizate zilnic în proporție de 69.57%. Instrumente specializate, cum ar fi Blogger Blog, Wordpress
Blog, Snapchat, Yahoo/Google grupuri, MailChimp, Meet Up sau Twitter, au fost, de asemenea,
utilizate pentru a implica publicul.
În vederea pregătirii unei prezentări sau organizării unei activități de echipă, lucrătorii de tineret se
îndreaptă în principal către grupurile Facebook (35.71%), grupurile WhatsApp (21.43%), Photoshop
(22.53%), Windows Movie Maker (12.64%), Prezi (10.99%). S-au identificat instrumente specializate,
cum ar fi Soundcloud, Garmin Connect, Strava, Meet Up sau Kahoot pentru organizarea activităților
echipei; sau, Gimp, Imovie, Keynote, Freepik, Befunky, Animoto, Wondershare Filmora pentru
crearea de prezentări.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
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O observație interesantă a fost că lucrătorii de tineret s-au concentrat pe recomandarea de
instrumente digitale pentru studenți sau tineri în domenii precum dezvoltarea profesională. Era clar
că ei aveau o cunoaștere slabă a instrumentelor utilizate în mare parte de GTI și GTII.
În scopul organizării, lucrătorii de tineret au optat pentru instrumente cum ar fi Dropbox,
WeTransfer, Google Transfer, Asana, Flickr, Wunderlist, Audacity, Strava sau Jira.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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5. Cele mai bune practici
Instrumentul de bună practică nr. 1
Comunicare eficientă
Asociaţia Educatio
Numele organizației
www.asociatiaeducatio.ro
Ţara
România
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Asociaţia Educatio are misiunea de a implica tinerii in cadrul
proiectelor lor, pentru a dezvolta o societate civilă viabilă si proactivă, bazată
pe următoarele valori fundamentale umane: implicare şi solidaritate, artă şi
cultură, democraţie şi drepturile omului, cooperare şi respect mutual.
Cazul de bună practică: Pe intreaga durată a proiectului – de la dezvoltare,
implementare, etc. - o comunicare eficientă este vitală. Pentru a-şi îndeplini
misiunea, canalul folosit în comunicare are o importanţă crucială.
8
Instrumentul: Asociaţia Educatio folosește aplicaţia WhatsApp ca metodă
principală de comunicare. Astfel, structura a dezvoltat un sistem care să
permită utilizatorilor să identifice cu uşurinţă faptul că mesajul de tip
WhatsApp primit a fost trimis din partea asociaţiei (ex. Asociația Educatio).
Fiecare proiect are propria identitate şi este structurat după cum urmează:
 Numele Grupului: Titlul proiectului/Numele Asociaţiei Educatio/Anul
 Conţinutul mesajului
 Denumirea evenimentului/Termen limită/Descriere
 Denumirea evenimentului/Termen limită/Solicitări
 Titlul proiectului/Termen limită/Solicitări
 Titlul proiectului/Termen limită/Informaţii sarcini/atribuţii
Fiecare grup de WhatsApp are membri alocaţi pentru fiecare proiect. Când un
mesaj este trimis grupului de WhatsApp, membrii aferenţi grupului sunt
notificați instant.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi
 Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
Obiectiv

8

WhatsApp este o aplicație de mesagerie instant care permite utilizatorului să comunice în timp real având o
interfață ușor de utilizat.
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
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Impact şi rezultate

Efecte
Alte informaţii relevante

 Altele
Comunicarea este şi se desfăşoară, uşor, rapid şi direct, la fel şi transmiterea
instant a mesajului spre fiecare grup-ţintă.
Utilizarea acestui instrument garantează o comunicare eficientă și în timp real
care păstrează şi urmează un plan general, structurat, permiţând astfel
proiectului să îşi atingă scopul şi finalitatea.
Aplicația WhatsApp poate fi folosită și în varianta de apel audio-video între
membri grupului dacă este nevoie.

Tabel 3 : Instrument de bună practică nr. 1 – Comunicare eficientă
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Rezultatul Matricei: 10
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Figura 3 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 1

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Organizația a dezvoltat o metodă interesantă și replicabilă folosind ceea ce este un
instrument bine-cunoscut, îndeplinind astfel toate criteriile verticale și orizontale.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
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Instrumentul de bună practică nr. 2
Obiectiv
Educaţie Tehnologică
Kids in Tech
Numele organizației
http://kidsintech.adfaber.org
Ţara
România
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: “Kids in Tech” este un cerc/club de tehnologie care oferă
oportunitatea profesorilor din şcoli de a-şi construi propriile grupe şi proiecte
tehnologice prin care elevii pot învăţa despre tehnologie. Mai precis, clubul
asigură o platformă prin care elevii pot învăţa atât robotică şi limbaje de
programare, cât şi creearea de aplicaţii, pagini web şi alte intrumente
thenologice folosite în informare şi comunicare (TIC).
“Kids in Tech” vizează să ofere o nouă tipologie de educaţie în România în
ceea ce priveşte modalităţile gratuite de învăţare online. În cadrul clubului de
tehnologie se pot înscrie elevi (clasele 5 - 12) din sectorul şcolilor publice.
Cazul de bună practică: Odată ce profesorul coordonator înregistrează o nouă
grupă pe site (formată din minim 5 elevi), acesta primeşte informaţiile
necesare, materialele de studiu şi de pregatire pentru grupul înregistrat.
Instrumentul: “Kids in Tech” folosește o platformă online de învăţare
denumită codeSchool, prin care elevii primesc acces la numeroase tutoriale şi
materiale pentru limbajele de programare dorite (ex. Scratch, Python, C++,
Html etc). De asemenea, există tutoriale și pentru roboții de tip Edison sau
codeBug incluse.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
La nivel naţional, există în total un număr de 250 de cluburi de tehnologie.
Impact şi rezultate
Această iniţiativă a crescut nivelul de implicare al tinerilor în tehnologia
calculatoarelor, mai ales în rândul tinerilor de liceu, prin diverse competiţii şi
evenimente la nivel naţional.
Prin acest exemplu, ni se arată că practic, oricine poate învăţa limbaje de
programare. În doar câteva ore, oricine poate creea animaţii 3D, filme şi
Efecte
jocuri folosind programarea de tip Java. Iniţiativa oferă posibilitatea unei noi
variante de educaţie în România, prin tipologiile de învăţare online şi
învăţarea prin practică/acţiune.
Alte informaţii relevante
Este o platformă gratuită pentru unităţile şcolare. Doar companiile private
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.

24

trebuie să plătească pentru a accesa aceste servicii.
Tabel 4 : Instrument de bună practică nr. 2 – Educație tehnologică
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Figura 4 : Matricea instrumentului de bună practică nr.2

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: “Kids in Tech” este o iniţiativă finanţată, care se poate extinde la nivel internaţional,
implicând toate grupurile de tineret. Totuşi, nu este o variantă inovativă, întrucât mai există
platforme şi iniţiative similare.

Instrumentul de bună practică nr. 3
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Obiectiv

Software vizual de prezentare a povestirilor
Ofensiva Tinerilor
Numele organizației
www.ofensivatinerilor.ro
Ţara
România
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Înfiinţată in 2004, Asociaţia Ofensiva Tinerilor promovează
diversitatea culturală, responsabilitatea în cadrul comunităţii şi transparenţa
decizională în cadrul administraţiei publice. Activităţile asociaţiei includ
proiecte de schimb de tineri, cursuri de instruire şi pregătire etc.
Cazul de bună practică: Prin crearea de materiale interactive în prezentări, cu
scheme şi grafice interactive, asociaţia reuşeste să capteze atenţia publicului,
implicându-i într-o experienţă unică.
Instrumentul: Reprezentanții Asociaţiei Ofensiva Tinerilor folosesc un singur
instrument de prezentare şi diseminare a informaţiilor, atât pe plan intern cât
şi extern. Instrumentul în cauză este Prezi, o aplicaţie vizuală pentru
expunerea de povestiri, similară în concept cu Power Point-ul, însă foarte
diferită din punct de vedere schematic şi al graficii folosite. Producătorii
aplicației îşi denumesc stilul “prezentare conversaţională”, unde prezentarea
urmează firul dialogului. Prezi este un instrument dinamic, care ajută
utilizatorul să-şi creeze şi să-şi transmită informaţia ca o poveste. Formatul
Prezi permite utilizatorului să fie oricât îşi doreşte de creativ. Prezi Analitics
poate fi totodată folosit drept o resursă excelentă în vederea analizei
statistice. Nu în ultimul rând, permite mai multor utilizatori să conlucreze și
editeze online aceeaşi prezentare.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
La nivel mondial, Prezi are 85 de milioane de utilizatori şi 325 milioane de
prezentări din care să ne inspirăm.
Programul pune la dispoziţie o platformă gratuită, limitată numai la unele
Efecte
setări de confidenţialitate, având preţuri speciale pentru studenţi si
universităţi.
Tabel 5 : Instrument de bună practică nr. 3 – Software vizual de prezentare a povestirilor
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Figura 5 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 3

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Platforma şi-a demonstrat valoarea în termeni de rezultate concrete şi este foarte
creativă. Este deja finanţată şi este un instrument <open source>. Cu toate acestea, nu este
considerată inovativă.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
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Obiectiv
Numele organizației
Ţara
Domenii de activitate

Categoria/Tipul (bunei practici)

Descriere

Principalul grup de tineri vizaţi

Impact şi rezultate

Efecte

Instrumentul de bună practică nr. 4
Software colaborativ
Bee Active
https://www.facebook.com/Bee-Active-Timisoara-168901659798791/
România
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
 Editare/Publicare (Publishing)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Organizația: “Bee Active” este o asociaţie creată de tineri, pentru tineri.
Iniţial a activat sub forma unui grup informal, care a fost înfiinţat în 2010.
Misiunea asociației este de a furniza oportunităţi de dezvoltare pentru
tineret şi de a demonstra că, uneori, cu puţine resurse resurse și efort putem
avea un impact pozitiv în comunitate.
Cazul de bună practică: Precum majoritatea organizaţiilor, şi cei de la “Bee
Active” folosesc aplicaţiile Facebook şi WhatsApp pentru a fi în contact cu
publicul lor țintă. Pentru organizarea internă utilizează aplicaţia Slack.
Instrumentul: Slack este un set de instrumente și servicii de muncă în echipă
şi colaborare. La începuturi, Slack era o unealtă internă folosită de compania
Tiny Speck, astăzi remarcându-se ca fiind una dintre cele mai eficiente
instrumente de comunicare internă. Aplicaţia Slack dispune de canale de
mesagerie organizate după subiect/tematică, precum şi grupuri private şi
mesagerie directă/instantă.Tot conţinutul utilizat în cadrul aplicaţiei este
păstrat, şi poate fi găsit, de la fişiere, conversaţii și chiar și persoane.
Slack se integrează cu un număr mare de servicii terțe și suportă integrații
construite în comunitate, cum ar fi Google Drive, Trello, Dropbox, Box,
Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope și Zendesk.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
 Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Aplicaţia Slack are 6 milioane de utilizatori zilnic, crescând cu peste 100%.
Aceasta ajută la sporirea productivităţii şi ţine în prim-plan sarcina de
actualitate, fără a distrage atenţia utilizatorilor către alte canale de
comunicare.
Un întreg complex de aplicaţii similar de mesagerie gen WhatsApp, Google
Drive, grupuri de Facebook şi alte instrumente. Acesta oferă cea mai bună
opțiune viabilă pentru un instrument de management intern de înaltă
calitate.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.

28

Tabel 6 : Instrument de bună practică nr. 4 – Software colaborativ
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Figura 6 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 4

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Este un instrument digital public care oferă rezultate concrete. Este deja finanţat. Cu
toate acestea, nu este inovativ.
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Instrumentul de bună practică nr. 5
Obiectiv
Platformă Educaţională
Asociația Respiro
Numele organizației
https://asociatiarespiro.ro
Ţara
România
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Asociaţia “Respiro” oferă fiecărui tânăr oportunitatea de a se
concentra asupra pasiunilor sale și aborda un stil de viaţă echilibrat bazânduse pe învăţarea activă şi aplicarea de soluţii practice.
Cazul de bună practică: Ca şi concept, platforma este foarte folositoare,
transmiterea informaţiilor fiind eminentă şi captivantă pentru tineri, aceasta
folosind o metodă interactivă de comunicare prin intermediul materialelor
video, al imaginilor, al materialelor de tip .pdf şi al exerciţiilor practice din
fiecare modul.
Instrumentul: Mai exact, asociaţia a creat şi dezvoltat o platformă intitulată
“Mastertin.ro”. Platforma oferă tuturor tinerilor acces la o serie de cursuri şi
module online, în diferite arii cum ar fi dezvoltarea personală (îmbunătăţirea
competențelor financiare, antreprenoriale, abilităţi de lider etc.), dezvoltarea
spirituală (crize de identitate şi dependenţe) şi relaţiile. La final de curs, tinerii
primesc şi o diplomă de absolvire.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Platforma conţine 14 cursuri online, 848 de studenți înregistrați, 12362 de
vizitatori ai website-ului şi 13 profesori.
Este o platformă de învăţare care permite tinerilor să se dezvolte fie la nivel
Efecte
personal, fie pe plan profesional, să-şi atingă un obiectiv şi să evolueze,
devenind indivizi mai disciplinați şi deschiși provocărilor.
Alte informaţii relevante
Este o platformă gratuită.
Tabel 7 : Instrument de bună practică nr. 5 – Platformă educațională

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 7 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 5

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Platformei îi lipseşte inovaţia, nefiind o idee originală. Orişicum, este documentată,
informațiile fiind constant actualizate şi este orientată spre nevoile grupului ţintă.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Obiectiv
Numele organizației
Ţara
Domenii de activitate

Categoria/Tipul (bunei
practici)

Descriere

Instrumentul de bună practică nr. 6
Platforma provocărilor societale
Asociația Respiro
https://asociatiarespiro.ro
România
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
 Editare/Publicare (Publishing)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Organizația: Asociaţia “Respiro” oferă fiecărui tânăr oportunitatea de a se
concentra asupra pasiunilor sale și aborda un stil de viaţă echilibrat bazânduse pe învăţarea activă şi aplicarea de soluţii practice.
Cazul de bună practică: Platforma pune la dispoziție un canal de comunicare
valoros între tineri și personal specializat, în mod anonim, util în abordarea
unora dintre cele mai proeminente subiecte ale acestui grup (tinerii), fiind
astfel foarte eficient și aducând rezultate pozitive având în vedere modul în
care a fost proiectată. Tinerii sunt mai încrezători în utilizarea ei în vederea
căutării unor răspunsuri, în solicitarea de sfaturi sau pur și simplu în ceea ce
privește împărtășirea experiențelor personale.

Instrumentul: Obiectivul Asociaţiei Respiro este să creeze un mediu
productiv pentru tineret şi să-i ajute cu potențialele traume sau provocări ale
vieţii pe care le întâmpină. În acest scop au lansat o platformă de consiliere
online denumită TeAjut.ro. Platforma oferă consiliere tinerilor în diferite
domenii şi posibilitatea de a lansa întrebări şi a primi răspuns de la consilieri
specializaţi. Există diverse domenii de consilere: vocaţională, în situaţii de
criză, privind potențiale probleme de familie, aspecte relevante înainte de
căsătorie, consiliere psihologică sau consiliere spirituală.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Platforma a avut până în acest moment 976 cazuri de consiliere, 3503 de likeImpact şi rezultate
uri pe Facebook şi peste 200 de utilizatori noi la fiecare 3 luni. În 2015 au
lansat prima intalnire în mediul offline pentru utilizatorii existenți.
Platforma abordează provocările pe care le întâmpină tinerii, într-un context
Efecte
sigur de împărtășire și sprijin; un aspect foarte necesar în România.
Alte informaţii relevante
Este o platformă gratuită.
Tabel 8 : Instrument de bună practică nr. 6 – Platforma provocărilor societale
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 8 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 6

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Este o iniţiativă care poate fi reprodusă şi implementată şi de alte organizaţii de
tineret. Totuşi, nu este considerată a fi o inovaţie.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 7
Obiectiv
Platformă de consiliere pentru carieră
COGNITROM
Numele organizației
www.ccponline.ro
Ţara
România
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: COGNITROM este o organizaţie care integrează mecanismele IT
în cercetările psihologiei pentru a concepe noţiuni noi, produse şi servicii
inovatoare.
Cazul de bună practică: Datorită competitivităţii în rândul şcolile din România,
interesele reale ale tinerilor nu prea sunt luate în considerare. În acelaşi timp,
în cadrul şcolilor se oferă consiliere elevilor într-o proporție foarte mică.
Astfel, organizația COGNITRON abordează această problemă, încurajând şi
promovând dezvoltarea tinerilor prin intermediul acestei platforme.
Instrumentul: Organizația a lansat o platformă de specialitate pentru şcoli şi
servicii de planificare în carieră, adresate tinerilor cu vârste cuprinse între 13
și 18 ani. Adolescenții/tinerii, psihologii, profesorii şi părinţii se pot înregistra
şi interacţiona cu toții, în cadrul acestei platforme. Scopul acesteia este de a
ghida tinerii în parcursul lor educaţional şi profesional, în funcţie de propriile
interese, pasiuni şi idealuri.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Platforma are un număr de 2114 de psihologi autorizaţi înregistraţi şi 30.000
Impact şi rezultate
de tineri. În total, un număr de 270 de grupe de consiliere sunt implicate în 11
proiecte de cercetare.
După o evaluare riguroasă, elevii alături de consilieri dezvoltă şi
implementează un plan de dezvoltare educațională orientat spre o nouă
Efecte
carieră a tânărului elev. Astfel, această platformă aduce multă plus-valoare
sistemului public din România.
Tinerii sunt nevoiţi să platească o taxă de înregistrare pentru a avea acces la
Alte informaţii relevante
platformă. Ceilalţi actori sunt scutiţi de această taxă.
Tabel 9 : Instrument de bună practică nr. 7 – Platformă de consiliere în carieră

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 9 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 7

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Deşi nu a îndeplinit criteriul inovativ, platforma este foarte bine documentată și oferă
o mare plus-valoare grupului ţintă.

Instrumentul de bună practică nr. 8
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Obiectiv

Instrument de reprezentare vizuală
AT4T
Numele organizației
www.at4t.org
Ţara
România
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: AT4T este o asociaţie non-guvernamentală culturală înfiinţată
de un grup de tineri, elevi şi profesori din câteva licee timişorene. Asociaţia
promovează arta şi cultura în rândul tinerilor, alimentând totodată latura
creativă şi spiritul lor inovativ. În cadrul asociației este încurajată munca în
echipe, încercând astfel să susțină descoperirea și valorificarea abilităţilor
fiecarui individ.
Cazul de bună practică: Canva este o platformă online de creație grafică. Ea
permite utilizatorilor să aleagă machete pre-definite, cadre fotografice,
fonturi etc. pentru a creea materiale cu o puternică identitate vizuală.
Instrumentul: Având un focus artistic, organizaţia foloseşte aplicaţia Canva
pentru toate materialele vizuale (postere, conţinut grafic pentru postările
Facebook etc).
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Canva are peste 100 milioane de modele create, peste 10 milioane de
utilizatori şi 519.214 de aprecieri a paginii sale de Facebook.
Asociaţiile de tineret-mai ales la început- nu îşi permit un departament de
grafică sau un colaborator extern. Aplicaţia este un instrument valoros care
Efecte
ajută la crearea unui conţinut online atractiv şi armonios, fără să implice
costuri suplimentare cu o echipă specializată în domeniu.
Machetele de bază sunt gratuite. Pentru versiuni suplimentare se percepe o
Alte informaţii relevante
taxă.
Tabel 10 : Instrument de bună practică nr. 8 – Instrument de reprezentare vizuală

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 10 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 8

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Este un intrument digital public deja finanţat, care oferă un format unic, structurat şi o
interfaţă uşor de utilizat. Acesta constituie un instrument de grafică digitală excelent pentru
organizaţiile mai mici care nu au o echipă de grafică.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 9
Obiectiv
Interacțiune
Ungdomar
Numele organizației
https://ungdomar.se
Ţara
Suedia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Ungdomar este o iniţiativă care încurajează populaţia
adolescentină să abordeze diferite probleme/aspecte de sănatate într-un
mod deschis şi liber. Platforma Ungdomar.se este unul dintre cele mai mari
site-uri de tineret din ţară.
Cazul de bună practică: Iniţiativa a dorit să creeze un site online unde
tineretul să-şi poată adresa gândurile şi întrebarile despre funcţionalitatea
corpului, viaţa sexuală, prietenii, părinţi, educaţie şi muncă, în mod anonim,
unui expert in domeniu. Subiectele discutate sunt selectate în funcţie de
interesul utilizatorilor, mai exact, a celor care au adresat iniţial întrebările.
Instrumentul: Platforma încorporează videoclipuri de pe YouTube care
explică cu tact diverse provocări ce pot apărea şi experimenta tinerii în
perioada pubertăţii/adolescenţei cum ar fi o stimă de sine scăzută, agresiuni
etc. De asemenea, platforma oferă oportunitatea tinerilor, de a folosi o listă
interactivă de contacte cu specialişti in domenii ca sexologie şi îndrumători de
viaţă, listă care poate fi filtrată în funcţie de subiectul căutat (ex.”Relaţii”,
“Aspect exterior/Înfățișare” etc.) O altă caracteristică populară în cadrul
platformei Ungdomar este grupul de discuţii al comunităţii (forumul).
Adolescenţii adresează întrebări personale pe platforma Ungdomar sub forma
anonimatului, căutând răspunsuri de la alţi adolescenţi.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Din anul 2000 până în prezent, platforma are aproape 80.000 de vizitatori
Impact şi rezultate
săptămânali, peste 55.000 de întrebări cu răspuns aflate în arhivă, şi grupul de
discuţii (forumul) cu peste 10 milioane de postări.
Platforma Ungdomar asigură tineretului o cale-suport pe parcursul perioadei
Efecte
de adolescenţă, oferindu-le suport în exprimarea grijilor şi împărtăşirea
experienţelor personale sub anonimat.
Alte informaţii relevante
Este o platformă gratuită.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Tabel 11 : Instrument de bună practică nr. 9 – Interacțiune
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Figura 11 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 9

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Este o iniţiativă internă care poate fi implementată şi aplicată și de alte asociaţii
de/pentru tineret. Nu este o idee originală, însă are o valoare nemaipomenită întrucât oferă un cadru
sigur pentru tineri, facilitându-le comunicarea.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 10
Obiectiv
e-Participare
Jagvillhabostad.nu
Numele organizației
http://jagvillhabostad.nu/
Ţara
Suedia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Jagvillhabostad.nu abordează o majoră problemă în Suedia:
locuințele. Există un număr total de aproximativ 400.000 de tineri care nu
deţin propria locuinţă. Jumătate dintre ei trăiesc în condiţii instabile, cum ar
fi, subînchirierea.
Cazul de bună practică: Platforma Jagvillhabostad.nu încurajează tinerii să-şi
ceară dreptul la o locuinţă, viziunea lor fiind un factor de influenţă în rândul
consilierilor locali cu putere de decizie și influență a politicilor. Campaniil
împotriva lipsei de locuinţe sunt difuzate prin intermediul canalelor de
socializare, şi anume Facebook, Twitter şi Instagram.
Instrumentul: Pentru campania din 2017 organizația a folosit o platformă
numită Thunderclap, care permitea susţinătorilor să-şi susţină cauza, prin
distribuirea unanimă a unui mesaj specific, pe contul personal de Facebook,
Twitter sau Tumblr, la o oră şi dată pre-stabilită anterior.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Campania de susţinere din 2017 condusă de jagvillhabostad.nu a ajuns în
Impact şi rezultate
vizorul a peste 20.000 de oameni. Cu peste 4000 de aprecieri pe Facebook şi
posări frecvente, organizaţia de tineret a devenit astfel foarte activă în mediul
online.
Jagvillhabostad.nu încearcă să micșoreze discrepanţa dintre cetăţeni (tineri) şi
consilierii locali nu doar prin conştientizare, ci şi oferind tinerilor posibilitatea
Efecte
de a participa, de a-şi exprima preocupările şi de a-şi susţine dreptul la o
locuinţă.
Alte informaţii relevante
Dreptul de utilizator al platformei este gratuit.
Tabel 12 : Instrument de bună practică nr. 10 – e-participare

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.

40

Inovativ

6

7

8

9

10

Replicabil

5

6

7

8

9

Esenţial

4

5

6

7

8

Sustenabil

3

4

5

6

7

Conform (cu nevoile)

2

3

4

5

6

Rezultatul Matricei: 10

Util

Accesibil

Complet

Matur

Valoros

Figura 12 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 10

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raţionament: Cel mai bun caz practic, plasat pe primul loc în matrice, pentru ideea inovatoare şi
progresul realizat de organizaţia de tineret, folosind instrumental adecvat pentru a creea schimbări în
materie de elaborări ale politicilor.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 11
Obiectiv
Dezvoltare personală
Unga Aktiesparare
Numele organizației
https://www.ungaaktiesparare.se/
Ţara
Suedia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Asociaţia “Unga Aktiesparare” îşi ajută membri să aprofundeze
cunoştinţele despre stocuri și economii prin intermediul materialelor audio de
tip podcast, cursurilor de pregătire, reviste etc. Pagina sa de Facebook are mai
multe de 11.500 de aprecieri, ceea ce arată interesul crescut al tinerilor cu
privire la aceste subiecte.
Cazul de bună practică: În iulie 2016, asociaţia lansează podcast-ul
#PrataPengar (“Banii Vorbesc”), care a fost difuzat până în decembrie 2017,
adunând peste 90 de episoade în arhivă. Materialele audio de tip podcast
livrate live de Dl. Andersson şi Dl. Scholtzé atingeau anumite subiecte despre
bursa de valori, pensionare etc. În timp ce erau în direct aceștia primeau
mesaje, postări de tip “tweet” de la ascultători, folosind hashtag-ul
#PrataPenga, în care îşi exprimau părerea sau adresau anumite întrebări.
Podcast-urile au fost lansate ulterior şi pe aplicaţiile iTunes, Acast şi
Soundcloud.
Instrumentul: Podcast-ul – Este o serie de episoade digitale sub formă de
fişiere audio sau video, pe care un utilizator le poate descărca și asculta.
Oferind varianta de abonare, noile episoade pot fi în mod automat descărcate
prin conexiune la internet pe calculatorul, telefonul sau player-ul media
portabil al utilizatorului. iTunes, Acast și Soundcloud au fost de asemenea
aplicații utilizate în contextual acestui caz de bună practică în acest scop.
Twitter a fost de asemenea utilizat drept canal de comunicare în timp real
între liderii podcast-ului și ascultătorii acestuia.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Seria de podcast-uri realizate de asociaţia Unga Aktiesparare a adunat peste
Impact şi rezultate
90 de episoade, acestea difuzându-se de-a lungul a mai mult de 1 an şi 6 luni.
Hashtag-ul #PrataPenga are mii de mesaje de tip “tweet” postate care arată
participarea activă a tinerilor în contextual de social media.
Efecte
Asociaţia Unga Aktiesparare, prin intermediu podcast-urilor şi oportunităţilor
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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de pregătire, oferă o cale educativă pentru ca tinerii să fie responsabili şi să
dobândească cunoştinte privind activele financiare, în loc să fie simpli
consumatori pasivi.
Statutul de membru este disponibil persoanelor între 0 și 28 de ani. De
exemplu, un an de abonament costă aproximativ 275Kr (aproximativ 125
RON) pentru cei cu rezidenţa în Suedia şi vârsta cuprinsă între 15 și 28 de ani.

Alte informaţii relevante

Tabel 13 : Instrument de bună practică nr. 11 – Dezvoltare personală
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Figura 13 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 11

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Aduce o nouă abordare unui aspect de obicei ignorat în educaţia tradiţională, oferind
informaţii complete.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr.12
Obiectiv
Integrare
Grön Ungdom
Numele organizației
http://gronungdom.se/
Ţara
Suedia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Asociaţia Grön Ungdom are o prezenţă online, pe cât de simplă,
pe atât de puternică, bazată pe povestiri/poveşti adevărate. Misiunea ei este
foarte puternică şi de impact: să încurajeze tinerii din Suedia să susţină cauze
precum schimbările climatice, feminismul, migraţia etc. Asociaţia este singura
din Suedia care sprijină tinerii neînsoţiti ce migrează spre Suedia din calea
războiului şi a asupririlor în speranţa unei vieţi mai bune, promovând astfel
integrarea lor socială.
Cazul de bună practică: Asociaţia a reuşit să dea viaţă unor voci, folosind
canalul online audio-video, YouTube, unde membri săi împărtăşesc poveştile
lor de viaţă, luptând pentru un viitor mai bun. Aceste videoclipuri
inspiraţionale sunt distribuite pe paginile asociaţiei de Facebook, Twitter şi
Instagram. Prezentul consumatorism de videoclipuri la nivel mondial în
contextul reţelele de socializare, face ca împărtăşirea poveştilor prin această
variantă sa fie cea mai trainică, întrucât e o versiune în trend și aliniată
comportamentelor sociale actuale. Studiile arată că transpunerea
informaţiilor în variante video, captează privirea pe terman mai îndelungat
decât conţinutul static.
Instrumentul: YouTube este un canal de video-distribuire care permite
utilizatorilor să-şi creeze cont gratuit, unde pot încărca nelimitate materiale
video care să nu depășească însă o lungime mai mare de 15 minute.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Video-urile încărcate în canalul de YouTube al asociaţiei au ajuns la peste
23.000 vizualizări, iar contul de Twitter are peste 7.000 de susţinători/fani.
Această asociaţie de tineret este singura de acest tip din Suedia; o ţară căreia i
se adresează o provocare crucială în ceea ce priveşte integrarea numărului
Efecte
mare de refugiaţi. Grön Ungdom este un exemplu de urmat în misiunea sa de
a ajuta refugiaţii să fie integraţi în societate. Rezultatele marcabile sunt astfel
includerea acestora şi conştientizarea publicului larg.
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
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Calitatea de membru este gratuită, iar înregistrarea este posibilă prin
trimiterea unui simplu mesaj de tip SMS.

Alte informaţii relevante

Tabel 14 : Instrument de bună practică nr. 12 – Integrare

Inovativ

6

7

8

9

10

Replicabil

5

6

7

8

9

Esenţial

4

5

6

7

8

Sustenabil

3

4

5

6

7

Conform (cu nevoile)

2

3

4

5

6

Rezultatul Matricei: 10
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Figura 14 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 12

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Deşi instrumentele utilizate sunt suficient de cunoscute în general, modalitatea de
utilizare pentru a aduce conştientizare asupra unei cauze califică instrumentul pentru o notă maximă
de 10, întrucât foloseşte cel mai eficient instrument din timpurile noastre: povestirea.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.

45

Instrumentul de bună practică nr. 13
Obiectiv
e-participare
Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (UFStockholm) – The Stockholm
Numele organizației
Association of International Affairs
https://www.ufstockholm.com
Ţara
Suedia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: UFStockholm creşte interesele şi înţelegerea tinerilor privind
problemele la nivel internaţional. Asociaţia reuşeşte acest lucru printr-o serie
de activităţi (de la vizite efectuate în scop de studiu la seminarii și seri de
film).
Cazul de bună practică: Pentru a comunica cu tinerii, asociaţia se bazează
aproape în întregime pe comunicarea în contextul reţelele de socializare
(social media).
Instrumentul: Facebook este principalul instrument de interacţiune online.
Pagina oficială de Facebook înştiinţează membri despre următoarele
evenimente (întâlniri, prelegeri) şi totodată oferă actualizări despre
evenimentele trecute. Publicitatea direcţionată contribuie la diseminarea
conținutului către mai multe persoane. Pagina oferă opţiunea de a intra în
contact direct cu membri săi (prin intermediul mesajelor private). Grupurile
private pe Facebook sunt de asemenea folosite pentru discuţii interne între
membri de conducere şi pentru schimbul documentelor/politicilor interne.
Grupurile private reprezintă o modalitate eficientă de a disemina: sondaje
sunt distribuite sub forme diferite de întrebări, la fel şi informaţiile cu privire
la locurile de muncă sau stagiile de practică disponibile. Grupurile de
Facebook de conversaţii (chat), pe de altă parte, sunt folosite pentru anumite
discuţii sau pentru a împărtăşi anumite informaţii de către consiliul de
administrație. Site-ul nu este la fel de actualizat şi folosit precum Facebook-ul,
şi în prezent, este folosit de persoane care nu utilizează reţelele sociale (noul
website fiind în construcție).
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
UFStockholm organizează până la 5 evenimente lunare, adunând până la 300
Impact şi rezultate
de participanți odată. Fiecare eveniment oferă tematici profunde pentru
discuţii sau reflecţii care afectează direct societatea şi lumea afacerilor
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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intenaţionale, conectând Suedia de restul lumii.
Tinerii, membri ai asociaţiei au ocazia să viziteze ambasadele intenaţionale, să
înveţe despre afacerile internaţionale şi să întâlnească politicieni. Implicarea
lor directă în lumea afacerilor internaționale asigură faptul că tinerii sunt
incluși astfel în sfera politică.
Taxa de membru costă 60 SEK (aproximativ 28 RON) pentru un an întreg.
Acest statut de membru asigură intrarea gratuită la evenimentele asociaţiei.

Efecte

Alte informaţii relevante

Tabel 15 : Instrument de bună practică nr. 13 – e-participare
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Figura 15 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 13

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Instrumentul aduce o nouă abordare într-o practică mai degrabă tradiţională de a
aduce tinerii şi factorii de decizie politică, împreună.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
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Instrumentul de bună practică nr. 14
Obiectiv
Accesibilitate
Aktiv Ungdom
Numele organizației
https://www.aktivungdom.se/
Ţara
Suedia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Încă din 1976, asociaţia Aktiv Ungdom atrăgea tinerii spre
activităţi în timpul lor liber. Aproximativ 500 de asociaţii locale sunt afiliate cu
asociaţia Aktiv Ungdom. Din acest lucru reiese faptul că aceste 500 asociaţii
oferă o plajă de activităţi variate tinerilor. Activităţile variază de la cursuri de
teatru la dansuri, înot, circ până la arte marţiale şi multe altele.
Cazul de bună practică: Ideea rămâne aceeaşi: să realizeze ca toate aceste
activităţi răspândite în Suedia, să fie uşor accesibile şi de găsit de către tineri
şi copii.
Instrumentul: Site-ul asociaţiei Aktiv Ungdom are un motor de căutare pe
pagina principală care le îndeplineşte obiectivul şi face ca efortul de căutare al
tinerilor să fie foarte mic, întrucât permite publicului ţintă să-şi filtreze
căutarea în funcţie de locul în care trăiesc, precum şi de tipul de activităţi în
care şi-ar dori să se implice.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Există peste 200.000 de membri înregistraţi în cadrul asociaţiei Aktiv Ungdom,
ceea ce reprezintă aproximativ 500 de asociaţii de tineret.
Această asociaţie de tineret gestionează prin intermediul unei platforme uşor
Efecte
de folosit asociaţiile de tineret făcându-le accesibil şi uşor de găsit.
Platforma încurajează de asemenea tinerii să-şi formeze propria asociaţie de
Alte informaţii relevante
tineret, pornind de la un minim de 5 persoane cu vârste cuprinse între 6 și 25
de ani.
Tabel 16 : Instrument de bună practică nr. 14 – Accesibilitate
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Figura 16 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 14

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Platforma şi-a dovedit valoarea prin rezultate concrete. Este creativă şi inovatoare; o
platformă actualizată ce promovează un mediu activ pentru tineret şi care poate fi cu uşurinţă
ajustată şi altor domenii de interes.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 15
Obiectiv
Tehnici de Angajament / Gamificare / Inovare
SCOUTERNA
Numele organizației
https://www.scoutview.se/en
Ţara
Suedia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Această organizaţie de cercetaşi îşi doreşte să inspire tinerii şi săi pregătească pentru viaţă prin intermediul cercetășiei, experimentării.
Cazul de bună practică: În colaborare cu Google Suedia, asociaţia a lansat
aplicaţia Scout View, un website de hărţi online bazat pe aplicația Google
Maps care permite tinerilor să identifice locația exactă a unor camping-uri,
trasee de drumeţii şi trasee montane.
Instrumentul: Platforma Scout View este din ce în ce mai populată cu trasee
de drumeţii identificate de tinerii cercetași, care folosește camerele Google
360® şi tehnologia de localizare a străzilor (Street View Trekker). Odată
accesat site-ul Scout View, utilizatorul poate vedea şi experimenta virtual o
excursie/drumeție prin natură prin intermediul hărții (Map) sau al tehnologiei
de localizare stradală (Street View).
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Până în acest moment, 9 grupări diferite de cercetaşi au înregistrat 12 trasee
Impact şi rezultate
de drumeţii. Acest exerciţiu permite ca locurile din natură mai puţin
populate/vizitate din Suedia, să fie mai accesibile persoanelor din întreaga
lumea care doresc să le exploreze.
Tinerii se înrolează în această experienţă, oferind informații despre locurile şi
drumeţiile lor preferate, păduri, râuri, munţi etc. fiind de asemenea, instruiţi
Efecte
de o echipă Google cu privire la cum să folosească cât mai eficient
echipamentul de filmare.
Website-ul SCOUTERNA pune la dispoziţie informaţii clare şi transparente cu
Alte informaţii relevante
privire la politicile şi activităţile organizaţiei care merită verificate.
Tabel 17 : Instrument de bună practică nr. 15 – Tehnici de Angajament / Gamificare / Inovare
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Figura 17 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 15

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Acest caz de bună pactică are o nota maximă în ceea ce privește inovaţia şi este un
bun exemplu, excelent intrument de bună practică care poate fi cu uşurinţă accesat, folosit şi
reprodus.
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Instrumentul de bună practică nr. 16
Obiectiv
Accesul tinerilor la informații educaționale online
Universitatea din Atena
Numele organizației
https://eclass.uoa.gr
Ţara
Grecia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Universitatea din Atena este o instituţie publică din Zografou, o
suburbie a Atenei, Grecia. A funcţionat neîntrerupt încă de la înfiinţarea sa din
1837 şi este cea mai veche instituţie de învăţământ din Grecia modernă şi
prima univesitate contemporană din Estul Mediteranei. Astăzi este una dintre
cele mai mari universităţi din Europa, având 104.000 de studenţi înregistraţi
(în 2014). În 2012 a fost clasată între pozițiile 501-550 de top ale celor mai
bune universităţi din lume, potrivit indexului QS World University Rankings,
precum şi nivelului de evaluare în Clasamentul Academic al Univesităţilor
Modiale (Academic Ranking of World Universities - ARWU).
Cazul de bună practică: Universitatea din Atena oferă acces la o platformă de
informații educaționale online.
Instrumentul: E-class este o platformă universitară online în cadrul căreia
profesorii pot interacţiona cu studenţii din cadrul universităţii. Platforma
oferă varianta de mesaje online, prin intermediul cărora studenţii pot
comunica cu profesorii lor. Mai mult decât atât, profesorii oferă notiţe online
din prezentările lor, pentru studenţii care lucrează sau n-au reuşit să fie
prezenţi la curs, sau asistenţă online pentru studenţii care doresc să-şi
îmbunătăţească propriile notițe. Secţiunea “anunţuri” este un alt plus al
platformei, prin care profesorii adaugă informaţii despre seminariile viitoare,
prezentări de carte şi oferte de muncă legate de subiectul/profilul academic al
studentului.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impactul şi rezultatele platformei creează o comunicare mai simplă şi mai
eficientă între profesori şi elevi. Mai mult, platforma permite studenţilor care
Impact şi rezultate
lucrează să fie la curent cu studiile, chiar dacă nu reuşesc să participe fizic la
cursuri. În cele din urmă, oferă informaţii extra-curriculare despre activităţi şi
evenimente care sunt în concordanţă cu profilul academic al studentului.
Efecte
Accesul la informaţiile legate de cursurile universitare, şi interacţiunea
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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instantă dintre studenţi şi profesori.
Platforma oferă un grup de discuţii ce implică toţi utilizatorii care urmăresc un
anumit topic/curs/profesor universitar. De asemenea, permite varianta de
mesagerie directă între profesor şi student. Gratuit.

Alte informaţii relevante

Tabel 18 : Instrument de bună practică nr. 16 – Accesul tinerilor la informații educaționale online

Inovativ
Replicabil

5

6

7

8

9

Esenţial

4

5

6

7

8

Sustenabil

3

4

5

6

7

Conform (cu nevoile)

2

3

4

5

6

Rezultatul Matricei: 9

Util

Accesibil

Complet

Matur

Valoros

Figura 18 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 16

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Este o metodă replicabilă potrivită şi altor organizații de tineret. Nu este însă un
intrument inovator.

Instrumentul de bună practică nr. 17
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Obiectiv

Accesul tinerilor la informații educaționale online
Universitatea din Atena
Numele organizației
http://www.lib.uoa.gr/
Ţara
Grecia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Universitatea din Atena este o instituţie publică din Zografou, o
suburbie a Atenei, Grecia. A funcţionat neîntrerupt încă de la înfiinţarea sa din
1837 şi este cea mai veche instituţie de învăţământ din Grecia modernă şi
prima univesitate contemporană din Estul Mediteranei. Astăzi este una dintre
cele mai mari universităţi din Europa, având 104.000 de studenţi înregistraţi
(în 2014). În 2012 a fost clasată între pozițiile 501-550 de top ale celor mai
bune universităţi din lume, potrivit indexului QS World University Rankings,
precum şi nivelului de evaluare în Clasamentul Academic al Univesităţilor
Modiale (Academic Ranking of World Universities - ARWU).
Cazul de bună practică: Universitatea din Atena oferă acces la o platformă de
informații educaționale online.
Instrumentul: Catalogul Online cu Acces Public (Online Public Access
Catalogue - OPAC) este o bibliotecă universitară modernă care gestionează
cunoștinţele. OPAC pe lângă că permite accesul la cărţi şi reviste, colectează,
gestionează şi difuzează cunoştinţe. Evoluţia tehnologiei a impus ca
bibliotecile să nu se limiteze la rolul lor clasic, ci să profite de noile tehnologii
pentru a prezenta cele mai recente evoluţii în cunoştinţele şi cercetările din
cadrul sectoarelor universitare. Ba mai mult, datorită progresului tehnologic,
multe sisteme și servicii au evoluat, şi ca urmare, o mare parte din sursele de
informații academice pot fi găsite în format digital. OPAC permite utilizatorilor
să îmbogăţească documentele academice (în urma unei aprobări) pentru a
contribui la dezvoltarea bibliotecii. Biblioteca cu arhivă istorică are în
totalitate peste 2 milioane de pagini datând din anii 1838 până în 1980.
Cunoştinţele sunt distribuite online oferind utilizatorilor direcţii analitice către
fiecare bază de date disponibilă.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
O bibliotecă modernă ce permite accesul într-un mod rapid şi eficient la cărţi,
articole şi reviste ştiinţifice.
Efecte
Cercetătorii, profesorii și studenții pot accesa cu ușurință informațiile
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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academice necesare în scopuri de studiu și cercetare.
Biblioteca digitală dispune de un motor de căutare; prin tastarea unui cuvânt
cheie, utilizatorul accesează orice subiect academic conex subiectului de
interes.

Alte informaţii relevante

Tabel 19 : Instrument de bună practică nr. 17 – Accesul tinerilor la informații educaționale online

Inovativ
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Esenţial
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Sustenabil

3

4

5

6

7

Conform (cu nevoile)

2

3

4

5

6

Rezultatul Matricei: 10

Util

Accesibil

Complet

Matur

Valoros

Figura 19 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 17

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Se califică drept un instrument inovator, deoarece integrează metodele de colectare a
datelor şi managementul cercetării. Singura restricţie este faptul că se adresează doar vorbitorilor de
limba greacă.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 18
Obiectiv
Accesul online la informații educaționale, culturale și sociale
Galeria Digitală de Artă
Numele organizației
https://www.wga.hu/
Ţara
Internațional
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Muzeul Virtual vizează în special profesorii şi studenţii. Galeria
Digitală de Artă este un muzeu virtual şi o bază de date pentru căutarea
artelor plastice europene din intervalul secolelor VIII-XIX. A luat naştere în
1996 ca un site cu tematică în arta renascentistă, originară oraşelor italiene
ale secolului al XIV-lea, extinzându-se spre alte ţări în secolele XV-XVI.
Intenţionând să prezinte arta renascentistă cât mai cuprinzător posibil, sfera
colecţiei a fost ulterior extinsă pentru a arăta rădăcinile sale medievale,
precum şi evoluţia sa spre Baroc şi Rococo prin Manierism. Încurajaţi de
aprecierile vizitatorilor, a fost înfiinţată o secţie pentru arta şi arhitectura
decorativă, colecția fiind astfel extinsă spre zona Pre-Romanică din secolele
VIII-X. A fost inclusă şi arta secolului XIX, însă nu se intenţionează o extindere
către secolul XX şi arta contemporană.
Cazul de bună practică: Colecţia are unele caracteristici specifice unui muzeu
virtual. Experinţa utilizatorilor este îmbunătăţită de ghizi, pentru a înţelege
legăturile artistice şi istorice între diferite opere şi artiști, prin muzica specifică
unei anumite perioade ce poate fi aleasă în fundal şi un serviciu gratuit de
cărţi poştale digitale. În același timp, colecția servește intereselor și nevoilor
vizitatorilor pentru un site unde informații despre artă, artiști și istorie poate
fi găsită la un loc, incluzând și corespondențe cu ilustrații corespunzătoare.
Instrumentul: Deşi nu este o variantă convenţională, colecţia este o bază de
date în care pot fi căutate informații, completată fiind de un glosar de termeni
specifici artei, evenimentelor istorice, personajelor, oraşelor, muzeelor şi
bisericilor. Galeria Digitală de Artă este destinat fi o resursă gratuită despre
istoria artei, pentru studenţi şi profesori.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Galeria Digitală de Artă este destinată a fi o resursă gratuită despre istoria
artei, pentru studenţi şi profesori.
Efecte
Galeria Digitală de Artă oferă o colecţie de reproduceri digitale, conţinând un
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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amestec echilibrat între informaţiile vizuale şi text, care pot servi mai multor
scopuri.
Galeria Digitală de Artă este o iniţiativă privată, fară legătură cu vreun muzeu
sau instituţie de artă şi nu este susţinut financiar de niciun stat sau sponsori
corporatiști. Proprietarii site-ului utilizează literatură şi sfaturi autentice din
partea profesioniştilor, pentru a asigura calitatea şi autenticitatea
conţinutului.

Alte informaţii relevante

Tabel 20 : Instrument de bună practică nr. 18 – Accesul tinerilor la informații educaționale, culturale și
sociale
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7
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2
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6

Rezultatul Matricei: 10

Util

Accesibil

Complet

Matur

Valoros

Figura 20 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 18

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Ideea unui muzeu online cu o bază de date proprie este una creativă şi inovativă, uşor
de replicat şi ajustat şi altor domenii de interes. Colectează informaţii din mai multe ţări, şi este
accesibil publicului vorbitor de limba engleză şi maghiară.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 19
Obiectiv
Accesul la cunoștințe; Interacțiune academică
Fundaţia Bodossakis - Bodossaki Lectures on Demand
Numele organizației
http://www.blod.gr/default.aspx
Ţara
Grecia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Societal challenges
 Social interaction
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Fundaţia Bodossakis este o instituţie publică care intenţionează
să pună la dispoziţia publicului larg cunoştinţele academice. Acţiunile
fundaţiei sunt fondate de 4 piloni strategici:
- promovarea educaţiei, îmbunătăţirea sănatăţii, protecţia mediului;
împuternicirea societăţii civile.
Cazul de bună practică: Bodossaki Lectures on Demand (BLOD) este o
platformă socială non-profit, care urmăreşte să răspândească cunoştinţele
academice şi să promoveze dialogul intelectual în Grecia utilizând avantajele
oferite de tehnologia modernă. Site-ul blod.gr este parte din obiectivele
primare ale asociaţiei în ceea ce priveşte promovarea educaţiei în Grecia.
Instrument: Blod.gr colectează, înregistrează şi ilustrează prelegeri selectate
manual ce acoperă un sectru larg de studii ştiinţifice şi umaniste, prin
colaborarea cu profesori şi doctori academicieni.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
BLOD permite utilizatorilor şi tineretului accesul la informaţii referitoare la
Impact şi rezultate
toate aspectele de studii ştiinţifice şi umaniste, prin colaborarea cu profesori
şi doctori academicieni.
Cunoştinţele, informaţia ajunge sa fie accesibilă, directă şi nu implică costuri
Efecte
financiare.
Tabel 21 : Instrument de bună practică nr. 19 – Accesul la cunoștințe; Interacțiune academică

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Rezultatul Matricei: 9
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Figura 21 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 19

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Este o inițiativă internă, replicabilă şi aplicabilă și altor asociaţii de tineret. Deşi nu este
un intrument inovator, este de o mare valoare.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 20
Integrarea tinerilor / Comunicare internă / Organizare internă / Accesul
Obiectiv
tinerilor la informații educaționale
Forumul Filosofikis
Numele organizației
www.filosofiki.eu/index.php?sid=695c0796d5f77cb8a6068fe47627d348
Ţara
Grecia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Forumul Filosofikis este o pagină digitală, coordonată şi folosită
de studenţi/masteranzi. O platformă universitară online care este susţinută în
mod voluntar de către studenţii care vor să împărtăşească cunoştinţe şi
informaţii generale legate de cursurile lor.
Cazul de bună practică: Integrarea tinerilor / Comunicare internă / Organizare
internă / Accesul tinerilor la informații educaționale. Forumul are o varietate
de secţiuni destinate sprijinului studenţilor în multe feluri cum ar fi
distribuirea cursurilor/notiţelor în funcţie de tematică, schimburi de
cunoştinţe/informaţii, împărtăşirea întrebărilor de la examenele anterioare
(precum şi răspunsurile la întrebări) şi postări de anunţuri universitare sau din
anumite sectoare ale universității.
Instrumentul: Pagina Online a Studenţilor. Forumul este împărţit în mai multe
sectoare, care sunt incluse în clădirea Filosofiki din cadrul Universității
Naționale și Kapodistrienă din Atena (National and Kapodistrian University Of
Athens - EKPA). Forumul Filosofiki include studii umaniste şi artă, cum ar fi
filozofia, istoria şi arheologia, literatura
engleză/franceză/italiană/spaniolă/germană, psihologie, studii teatrale, studii
muzicale etc.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Tinerii, în mod special studenţii universitari, pot accesa cu uşurinţă
Impact şi rezultate
informaţiile legate de cursurile lor. În plus, Forumul Filosofiki oferă o
platformă activă în conversaţii şi schimburi de păreri legate de cursurile lor,
sprijinind astfel procesul acestora de gândire critică.
Forumul Filosofiki este un intrument eficient pentru studenţii universitari care
vor să obțină informaţii legate de cursurile lor, indiferent dacă este vorba
Efecte
despre un anumit subiect/activitate a unui profesor, sau activităţi din cadrul
universităţii la modul general.
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Tabel 22 : Instrument de bună practică nr. 20 – Integrarea tinerilor / Comunicare internă / Organizarea
internă / Accesul tinerilor la informații educaționale

Inovativ
Replicabil
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Conform (cu nevoile)

2
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4

5

6

Rezultatul Matricei: 9

Util

Accesibil

Complet

Matur

Valoros

Figura 22 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 20

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Este o inițiativă internă, replicabilă și potrivită şi altor asociaţii de tineret. Nu este însă
un instrument original.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 21
Integrarea tinerilor / Comunicare internă / Organizare internă / Accesul
Obiectiv
tinerilor la educație și la informații privind politica
Modelul Națiunilor Unite (MUN) - sector al Școlii Britanice (Sf. Ecaterina) din
Numele organizației
Atena, Grecia
http://www.stcatherines.gr/
Ţara
Grecia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Modelul Națiunilor Unite (MUN), cunoscut și ca Modelul UN sector al Școlii Britanice Sf. Caterina din Atena, Grecia este o simulare
educațională și/sau activitate academică în cadrul căreia studenții pot învăța
despre diplomație, relații internaționale și despre ONU.
Cazul de bună practică: O organizaţie internaţională pentru tineret.
Principalul mijloc de distribuire a informaţiilor este prin intermediul paginiigrup de Facebook. Cei din cadrul organizaţiei postează frecvent informaţii
vitale despre viitoarele conferinţe de tip MUN, cât şi informaţii despre
rezoluţiile ONU, exemple de cazuri etc. Pentru încărcare și pentru prezentări,
folosesc aplicaţia HAIKU.
Instrumentul: HAIKU este o platformă de tip open-source utilizată de către
şcoală pentru comunicarea dintre elevi şi profesori, dar şi pentru postarea de
proiecte/teme etc. Clubul utilizează website-ul oficial al școlii pentru a posta
informații cu privire la întâlnirile viitoare în cadrul calendarului de evenimente
școlare; cu toate acestea, organizația de tineret utilizează pagina-grup de
Facebook ca mijloc principal de comunicare care este privată.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Cunoștințele în materie de IT ale tinerilor membri reprezintă o plus-valoare în
menținerea comunicării. Tinerii epuizează sursele de internet pentru a căuta
Impact şi rezultate
informaţii. Administrarea contului de Facebook se află în responsabilitatea
consiliului de administraţie al clubului ONU (cu vârste cuprinse între 16 și 18
ani) pentru actualizări şi notificări imediate.
Comunicarea este un factor important întrucât membri tineri participă la
conferinţe naţionale şi internaţionale, acest lucru fiind complementar
Efecte
studiilor şi timpului lor liber. Mai mult de cât atât, o acțiune eficientă este
importantă în creșterea standardelor Clubului ONU față de alte instituţii
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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academice naţionale şi internaţionale, cu precădere pentru informaţii de
ultimă generaţie şi conştientizarea problemelor intenaţionale de ordin
diplomatic.
Tabel 23 : Instrument de bună practică nr. 21 – Integrarea tinerilor / Comunicare internă / Organizare
internă / Accesul tinerilor la educație și la informații privind politica

Inovativ
Replicabil

5

6

7

8

9

Esenţial

4

5

6

7

8

Sustenabil

3

4

5

6

7

Conform (cu nevoile)

2

3

4

5

6

Rezultatul Matricei: 9

Util

Accesibil

Complet

Matur

Valoros

Figura 23 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 21

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Nu este un instrument inovator şi are o politică de acces restrictivă (ex. accesul este
doar pentru elevii școlii). Cu toate acestea, este un intrument replicabil, potrivit şi altor asociaţii de
tineret.

Instrumentul de bună practică nr. 22
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Integrarea tinerilor / Comunicare internă / Organizare internă / Accesul
tinerilor la informații privind sportul / Gamificare
Echipa Surrey Triathlon Club
Numele organizației
https://activity.ussu.co.uk/triathlon
Ţara
Regatul Unit al Marii Britanii
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking
Descriere
Organizația: Echipa Surrey Triathlon Club. În cadrul Uniunii Studenților de la
Universitatea din Surrey, acest club atletic administrează
activitatea/participarea competițională a 30 de tri-atleți.
Cazul de bună practică: Echipa Surrey Triathlon Club este o organizaţie
Sportivă de Tineret. Acest grup de tineri a construit o comunitate foarte
puternică prin grupul lor de Facebook, prin numeroasele actualizări zilnice
despre sesiunile practice, locaţii dar şi instrucţiuni de îmbunătăţire a
performanțelor sportive.
Instrumentul: Instrumentul digital folosit pentru a creşte competitivitatea şi a
menține evidența activităţilor sportive, dar şi a conexiunilor la nivel local şi
internaţional este Strava. Strava este un site şi o aplicaţie de mobil folosită în
urmărirea activităţilor atletice prin intermediul navigaţiei prin satelit. Sloganul
este: “Reţeaua socială pentru sportivi”. De asemenea, ei folosesc şi procese
de gamificare ca parte a metodelor de implicare. Se numeşte Surrey Moves.
Universitatea a creat o platform prin intermediul HiMotiv. Participanții își pot
astfel sincroniza aparatele și aplicațiile, de exemplu iPhone, iWatch, Strava,
Garmin etc. cu scopul de a-și urmări activitatea fizică și de a aduna puncte.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Sub îndrumarea Uniunii Studenţilor din cadrul Universităţii din Surrey
(https://www.ussu.co.uk/), acest grup sportiv gestionează
Impact şi rezultate
activităţile/participarea la competiţii a 30 de atleţi triatlonişti. Comunicarea
este un factor foarte important, fiind complementară studiilor lor, şi totodată
importantă pentru îmbunătaţirea clasamentului Clubului Universitar în cadrul
organizaţiilor universitare/comunitare similare.
Strava permite echipei următoarele: să fie parte a comunităţii; să analizeze şi
monitorizeze; să distribuie şi să asigure conexiuni; să exploreze și să asigure
Efecte
competiţii la nivel local sau internaţional. Programul de stimulare Surrey
Moves ajunge să implice în mod activ membri comunității, oferindu-le
Obiectiv

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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acestora premii locale (ex. cafea gratuită la Starbucks) dacă ei acumulează un
anumit număr de km activi într-o perioadă pre-stabilită.
Tabel 24 : Instrument de bună practică nr. 22 – Integrarea tinerilor / Comunicare internă / Organizare
internă / Accesul tinerilor la informații privind sportul / Gamificare
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7

Conform (cu nevoile)

2

3

4

5

6

Rezultatul Matricei: 10

Util

Accesibil

Complet

Matur

Valoros

Figura 24 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 22

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Este un mediu bine organizat și structurat, care utilizează instrumente tehnice
comerciale ce oferă o interfață ușor de utilizat.

Instrumentul de bună practică nr. 23
Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Integrarea tinerilor / Comunicare internă / Organizare internă / Accesul
tinerilor la informații privind sportul
Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ- G.A.C. Holargos
Numele organizației
https://www.gas-holargos.gr/
Ţara
Grecia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: G.A.C. Holargos – Organizaţie Sportivă de Tineret. G.A.C.
Holargos este un club atletic municipal, care funcţionează sub auspiciile
Federaţiei de Atletism Elene. Acest grup sportiv gestionează participarea la
activităţi/competiţii a peste 350 de sportivi cu vârste specifice între: 12 și 17
ani (155 de sportivi), 18 și 23 de ani (30 de sportivi) şi atleți cu vârsta peste 24
de ani (30 de sportivi).
Cazul de bună practică: Acest grup de tineri au construit o comunitate foarte
puternică prin grupul lor de Facebook, prin numeroasele actualizări zilnice
despre sesiunile practice, locaţii dar şi instrucţiuni de îmbunătăţire a
performanțelor sportive.
Instrumentul: Instrumentul digital folosit pentru a creşte competitivitatea şi a
menține evidența activităţilor sportive, dar şi a conexiunilor la nivel local şi
internaţional este Garmin Connect. Garmin Connect este un instrument de
pregătire online folosit pentru a stoca, analiza şi împărtăși activităţile de
fitness ale atletului. O variantă suplimentară pe care o folosesc pentru
monitorizare şi evidenţierea activităţilor, este Relive. Aceasta este o aplicaţie
gratuită care prelucrează alergarea şi cursele cu bicicleta în materiale video
3D în mod gratuit. Utilizatorii ajung să distribuie momentele cele mai
relevante, peisajele uimitoare şi cele mai frumoase momente din aventura lor
într-o versiune cu totul nouă! Pot găsi astfel cele mai frumoase drumuri şi
trasee, îşi pot urmări activitatea şi realiza fotografii. Relive funcționează cu
Strava, Garmin Connect şi Polar Flow.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Comunicarea este un factor foarte important, fiind complementară studiilor
Impact şi rezultate
lor, şi totodată importantă pentru îmbunătaţirea clasamentului Clubului
Atletic în cadrul organizaţiilor universitare/comunitare similare de la nivel
național sau internațional.
Efecte
În cadrul aplicației Garmin Connect se pot alătura milioane de utilizatori care
Obiectiv

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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aleargă, sunt cicliști, înoată sau parcurg trasee montane precum şi pentru a-şi
susţine obiectivele sportive.
Tabel 25 : Instrument de bună practică nr. 23 – Integrarea tinerilor / Comunicare internă / Organizare
internă / Accesul tinerilor la informații privind sportul

Inovativ
Replicabil

5

6

7

8

9

Esenţial

4

5

6

7

8

Sustenabil
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Conform (cu nevoile)

2
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4

5

6

Rezultatul Matricei: 9

Util

Accesibil

Complet

Matur

Valoros

Figura 25 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 23

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Este un mediu bine organizat și structurat, care utilizează instrumente tehnice
comerciale ce oferă o interfață ușor de utilizat.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 24
Obiectiv
Portal informațional
Porto City Municipality (Municipalitatea oraşului Porto)
Numele organizației
http://www.cm-porto.pt/
Ţara
Portugalia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Municipalitatea oraşului Porto este entitatea care conduce
orașul Porto și totodată promotorul Cidade das Profissões.
Cazul de bună practică: Cidade das Profissões este o iniţiativă a oraşului
Porto, care are ca scop promovarera accesului la informaţii, noi abordări ale
formării şi muncii, alăturarea acestor două lumi şi promovarea
antreprenoriatului.
Instrumentul: Site-ul acestei iniţiative - Cidade das Profissões furnizează
informaţii din realitatea locală despre locuri de muncă (coduri profesionale şi
denumiri, legislaţie etc.), oportunităţi de angajare, modalităţi de căutare a
unui loc de muncă, voluntariat, formare alternativă, intership-uri şi
antreprenoriat.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Pagina web Cidade das Profissões este utilizată de un număr mare de
Impact şi rezultate
persoane (deşi nu s-au găsit statistici în acest sens). Pagina de Facebook are
aproximativ 76.000 de fani.
Utilizatorii website-ului găsesc informații valoroase despre diverse subiecte
Efecte
disponibile, astfel fiindu-le mai ușor să îl acceseze atunci când au nevoie.
Tabel 26 : Instrument de bună practică nr. 24 – Portal informațional

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Rezultatul Matricei: 9
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Matur
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Figura 26 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 24

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Nu este o inovaţie, dar poate fi o iniţiativă bună de urmat şi implementat şi în alte ţări
din UE.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 25
Obiectiv
Comunicare
Universidade do Porto (Universitatea din Porto)
Numele organizației
www.uporto.pt
Ţara
Portugalia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Fondată în 1911, Universitatea din Porto este o instituție de
referință pentru Învățământul Superior și de Cercetare Științifică din
Portugalia, și una dintre primele 200 de universităţi europene, conform celor
mai relevante sisteme internaționale de clasificare.
Cazul de bună practică: Grupul LinkedIn al Universității din Porto, rezervat
absolvenților, studenţilor, profesorilor sau altor membri/foşti membri din
cadrul personalului administrativ este gestionat de University of Porto
Alumni/ Communications departments (departamentul de Comunicare al
Absolvenților din cadrul Universităţii din Porto) care îşi propune să fie o
platformă care permite utilizatorilor să păstreze contactul, să împărtășească
informaţii despre universitate sau despre oportunităţi de locuri de muncă. In
plus, promovează întâlniri ale absolvenților în întreaga lume, având un card
de reducere şi o revistă.
Instrumentul: Grupurile LinkedIn oferă un cadru virtual pentru persoanele din
același domeniu sau cu interese similare unde să împărtășească informații, să
găsească răspunsuri, să posteze şi să vizualizeze oportunități de locuri de
muncă, să creeze legături de afaceri şi să se promoveze ca şi experţi ai
domeniului în care activează.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Comunitatea are peste 7.000 de alumni/absolvenți ai Universităţii din Porto.
Efecte

Posibilitatea de a menţine contactul cu alte persoane, colegi şi de a întâlni
persoane noi pentru a împărtăşi idei şi experienţe.
Tabel 27 : Instrument de bună practică nr. 25 – Grup LinkedIN

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 27 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 25

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Deşi oferă posibilitatea de a păstra contactul cu alte persoane, colegi, nu este un
instrument inovator.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 26
Obiectiv
Portal informațional
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto (Secretariatul de Stat pentru
Numele organizației
Tineret și Sport)
Ţara
Portugalia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Secretariatul de Stat pentru Tineret şi Sport (Secretary of State
for Youth and Sport - SEJD) este departamentul responsabil pentru politicile
executive din domeniul tineretului şi sportului din guvernul portughez. A fost
înfiinţat în 1975 ca Secretariat de Stat pentru Tineret şi Sport, integrat în
departamentul Ministerului Educaţiei şi Cercetărilor Ştiinţifice. În prezent,
departamentul Secretariatului de Stat pentru Tineret şi Sport este parte a
Ministerului Educaţiei.
Cazul de bună practică: Folosind instrumente TIC, Secretariatul de Stat pentru
Tineret şi Sport îşi propune să creeze informaţii utile cu tematici legate de
cetăţenie, cultură, educaţie şi formare/training, sport, locuinţe, ocuparea
forţei de muncă, asociativism, tehnologie, sănătate etc., care să fie la
îndemâna tinerilor.
Instrumentul: Portal da Juventude este un website creat de departamentul
Secretariatului de Stat pentru Tineret şi Sport care oferă informaţii utile
despre domeniile menţionate mai sus (cultură, sănătate etc.). În afară de
informaţiile conţinute, mai oferă link-uri către mai multe programe, care vor
ajuta grupul ţintă în activităţile curente. Pentru a o face şi mai accesibilă
pentru tineret, această pagina inițiativă are acum și versiuni pe rețelele de
socializare Facebook, Flickr şi YouTube.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Pagina este utilizată de un număr mare de persoane (deşi nu s-au găsit
Impact şi rezultate
statistici despre acest aspect). Paginile reţelelor sociale au aproximativ 28.000
de fani.
Utilizarea acestui portal care oferă informaţii despre o gamă variată de
Efecte
subiecte și ajută tineretul să rămână informat şi să aibă o implicare mai
puternică în toate domeniile vieţii sociale.
Tabel 28 : Instrument de bună practică nr. 26 – Portal informațional

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 28 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 26

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Nu este o inovaţie, dar poate fi o iniţiativă bună de urmat şi implementat şi în alte ţări
ale UE.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 27
Obiectiv
Accesul tinerilor la piaţa muncii
Portugal Entrepreneurship Education Platform – PEEP (Platforma de Educaţie
Numele organizației
Antreprenorială din Portugalia)
http://peep.pt/
Ţara
Portugalia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: PEEP este un ONG care sprijină elaborarea de politici bazate pe
dovezi în sprijinul reformei în sectoarele educaţiei şi dezvoltării economice.
Cazul de bună practică: Scopul organizației este de a conduce la schimbări
sociale prin experimentarea şi evaluarea politicilor.
Instrumentul: În cadrul website-ului organizației sunt distribuite rezultatele
mai multor proiecte implementate în reforma educaţiei (educaţie
antreprenorială, inovaţii, soluţii politice pentru NEETS – tineri care nici nu
studiază, nici nu sunt angajați, dezvoltare economică (guvernare,
sustenabilitate şi economia verde, munca/activitatea de tineret), incluziune
socială (egalitatea de gen, refugiaţi/imigranţi, integrare rasială) şi
consolidarea capacităţilor pentru ONG-uri, companii private şi sectorul public.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Rezultatele celor 12 proiecte implementate, cu 61 de parteneri diverşi, au
influenţat viaţa a peste 36.000 de persoane.
This website gives the users very interesting information on 4 domains:
Education reform; Economic Development; Social Inclusion and Capacity
Building for NGOs.
Efecte
Acest website oferă utilizatorilor informaţii din 4 domenii: Reforma Educaţiei,
Dezvoltarea Economică, Incluziunea Socială şi Consolidarea capacităţilor ONGurilor.
Tabel 29 : Instrument de bună practică nr. 27 – Accesul tinerilor la piața muncii

Inovativ

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 29 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 27

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Platforma şi-a dovedit valoarea prin rezultatele concrete obținute. Este o platformă
actualizată ce oferă un conţinut foarte bun.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 28
Obiectiv
Dezvoltare personală
Fundação da Juventude (Fundația de Tineret) and other European entities (și
Numele organizației
alte entități europene)
http://www.fjuventude.pt/pt/default.aspx
Ţara
Nivel european
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Fundação da Juventude (Fundaţia de Tineret) este o instituţie
privată, de interes public, non-profit, axată pe promovarea integrării tinerilor
în viaţa activă şi profesională, care funcţionează în principal în domeniul
Formării Profesionale, Ocuparea forţei de muncă şi Spirit antreprenorial,
Cetăţenie şi Voluntariat, Creativitate şi Inovaţie, Știinţă şi Tehnologie.
Cazul de bună practică: Proiectul Erasmus+ intitulat STEER (“Sprijin al
tranziţiei de la educaţie la ocuparea forței de muncă a tinerilor aflaţi în situaţii
de risc”) care are ca scop sporirea “accesului, participării şi performanţei
cursanţilor dezavantajaţi şi facilitarea tranziţiei lor: între diverse nivele și
tipuri de educaţie şi formare prin training; de la pregătire/instruire la lumea
pieței muncii”.
Instrumentul: Ca parte a proiectului a fost dezvoltată platforma de e-training
STEER, în mediul online, care conţine un program cuprinzător de instruire
pentru lucrătorii de tineret în planificarea tranziţiei tinerilor de tip NEET (nici
angajați, nici studenți) sau a celor şomeri
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Fundaţia de Tineret are peste 20.000 de fani pe reţelele sociale, iar website-ul
proiectului are peste 100 de abonaţi.
Prin utilizarea cursului de formare online, lucrătorilor de tineret li se oferă
Efecte
instrumente care să le permită să facă tranziţia de la mediul de învăţare spre
piața muncii a tinerilor care caută astfel, îndrumare și consiliere.
Tabel 30 : Instrument de bună practică nr. 28 – STEER

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 30 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 28

Rezultatul Matricei: 10 puncte
Raționament: Se califică drept un instrument innovator deoarece aduce o nouă abordare unei
practici tradiţionale de tranziţie, de la student la angajat. Are un aspect potrivit care poate fi replicat
cu uşurinţă.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 29
Obiectiv
Acces la informație
UNIAREA
Numele organizației
https://uniarea.com/
Ţara
Portugalia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: UNIAREA este mediul de referinţă pentru viitorii studenţi şi cei
actuali din învăţământul superior. Într-un ton şi un format apropiat tinerilor,
dar fără a-şi pierde rigurozitatea, UNIAREA oferă conţinut relevant şi
informaţii esenţiale, comunicând tinerilor posibilităţile lor de viitor în
domeniul formării, şi tot ce poate fi asociat cu aceasta.
Cazul de bună practică/Instrumentul: UNIAREA este un site web, creat de o
entitate portugheză cu acelaşi nume, care furnizează conţinut relevant şi
informaţii esenţiale, ştiri şi articole, comunicând tinerilor posibilităţile viitoare
de formare şi tot ce poate fi asociat cu acestea (de exemplu, toate cursurile
posibile şi entitățile de învăţământ superior). În plus, acesta cuprinde un
forum premiat, care permite schimbul de informaţii între utilizatori.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Forumul UNIAREA are peste 40.000 de tineri înregistraţi, iar paginile de
socializare depăşesc cu mult 76.000 de fani.
Folosind website-ul, forumul şi paginile de socializare, studenţii nu doar că au
acces la informaţii cât mai actualizate despre educaţia la nivel național, ci şi la
Efecte
oportunitatea de a avea informaţii de la colegii lor. Acest lucru permite
studenţilor să ia decizii mai bune în vederea împlinirii personale şi îndeplinirii
visurile lor.
Tabel 31 : Instrument de bună practică nr. 29 – UNIAREA

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 31 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 29

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Este o iniţiativă internă, care poate fi reprodusă şi aplicată şi altor asociaţii de tineret.
Nu este o idee originală, dar este de o mare valoare, deoarece oferă un instrument eficient de
coumunicare pentru tinerii din sectorul educaţional.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Instrumentul de bună practică nr. 30
Obiectiv
Accesul tinerilor la piața muncii
Empreende Já
Numele organizației
https://eja.juventude.gov.pt/#/
Ţara
Portugalia
Domenii de activitate
 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei
 Editare/Publicare (Publishing)
practici)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
Organizația: Emprende Já este un proiect naţional, care are ca obiectiv să
permită tinerilor de tip NEET să-și perfecţioneze calificărilor prin instruire
(crescându-și astfel şansele de angajare) şi crearea locurilor de muncă
de/pentru acest grup țintă; pentru a ajuta la crearea de companii sau
întreprinderi de economie socială.
Cazul de bună practică: Ca parte integrată a proiectului a fost creată o
platformă care oferă toate informaţiile necesare accesului la program,
precum şi testimoniale video/mărturii scrise de la utilizatorii programului,
platforma facilitând astfel participarea la program.
Instrumentul: Website-ul este o platformă uşor de folosit. Pentru a face parte
din program, este necesară o cerere de aplicare transmisă prin intermediul
site-ului. După înregistrare, se solicită încărcarea documentelor pentru
validare de către echipa IPDJ, iar apoi cererea poate fi depusă în orice
moment pentru a fi evaluată şi selectată de către aceeaşi echipă.
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Cele 2 acţiuni ale acestui program au avut în total un număr de 1430 de tineri
NEET înregistrați şi 1000 de aplicaţii.
Această platformă oferă grupului ţintă posibilitatea de a obţine informaţii care
Efecte
să îi ajute să-și deschidă o firmă sau să-şi găsească un loc de muncă.
Tabel 32 : Instrument de bună practică nr. 30 – Accesul tinerilor la piața muncii

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Figura 32 : Matricea instrumentului de bună practică nr. 30

Rezultatul Matricei: 9 puncte
Raționament: Platforma şi-a dovedit valoarea prin rezultatele concrete obținute. Aceasta este deja
finanţată, şi este un instrument open-source certificat care este în concordanţă cu abordările
moderne în afaceri, care promovează un mediu dinamic pentru tinerii adulţi şi incubatoare de
afaceri.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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6. Concluzii
Acest raport nu numai că a prezentat în detaliu 30 de bune practici în munca de tineret din mediul
online la nivelul UE, dar a și evidențiat diverse instrumente digitale utilizate de către tineri, care îi
ajută pe lucrătorii de tineret să-și organizeze activitățile zilnice și să ajungă astfel la publicul său țintă
într-un mod mai eficient. Transformarea digitală este un proces continuu care afectează toate
structurile operaționale și de comunicare ale oricărei organizații. Cei care au succes - fac doar câteva
lucruri mai bine decât alții și pot acționa ca "agenți ai schimbării". Scopul acestui studiu a fost
identificarea și prezentarea câtorva dintre aceste transformări digitale de succes, care pot fi
reproduse la nivel european.
Instrumentele digitale nu numai că promovează transparența și oferă acces la informații (de
exemplu, în ceea ce privește munca/activitatea de tineret), ci și permite organizațiilor să construiască
rețele sociale (de exemplu: să găsească noi parteneri, să atragă și implice activ voluntari etc.).
Instrumentele digitale, cum este social media, ajută la diseminarea rapidă a informațiilor, atingând în
același timp o gamă largă și diversă a audienței. Instrumentele mai specializate pot oferi și noi
modalități de monitorizare și evaluare a numărului de persoane care primesc sau vizualizează
informațiile diseminate.
Cele 30 de bune practici identificate în acest studiu au câteva caracteristici care le-au calificat pentru
acest raport:








pot fi folosite în dezvoltarea anumitor abilități și competențe;
oferă modalități alternative de educație și formare;
încurajează colaborarea;
oferă abordări creative și inovatoare;
ajută la obținerea unor rezultate și/sau calificări academice mai bune și oferă oportunități
pentru o dezvoltare ulterioară;
furnizează abilități necesare pentru căutarea unui loc de muncă și asigurarea unui loc de
muncă;
oferă sprijin, consiliere și îndrumare în carieră.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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7. Partenerii colaboratori
ICT4YOUTHWORK a fost realizat printr-un parteneriat multidisciplinar și complementar format din
patru instituții din patru țări ale UE: Suedia, Grecia, Portugalia și România. Parteneriatul este condus
de Universitatea din Stockholm (SU) prin intermediul eGovlab (Departamentul de Informatică și
Științe ale Sistemelor DSV) care acționează în calitate de coordonator al partenerilor: Government To
You (Gov2u), Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação,
S.A. (SPI) și Asociația ZURY (ZURY). Acești parteneri au fost, de asemenea, cei care au contribuit la
cercetarea studiilor de caz privind cele mai bune practici în activitatea/munca de tineret în mediul
online.

eGovlab de la Universitatea din Stockholm (Departamentul de Informatică și Științe ale Sistemelor
DSV) Înființat în 1966, Departamentul de Informatică și Științe ale Sistemelor (DSV) de la
Universitatea din Stockholm este cel mai vechi și unul dintre cele mai mari departamente TIC din
Suedia. eGovLab, în limitele DSV, a fost înființat în 2011 pentru a explora angajamentul între cetățeni
și stat. Fiind localizat în Kista Science City (un cluster TIC), eGovlab este catalizatorul dintre guvern,
sectorul privat și cercetarea aplicată prin DSV și Universitatea din Stockholm. Misiunea principală a
eGovlab este de a cerceta și dezvolta tehnologii, precum și metodologii și implicații ale lor asupra
guvernării. Proiectele implementate de eGovlab implică cercetări diverse, de la sistemele de suport
decizional, vizualizarea argumentațiilor, sistemele informatice geospațiale, semantică până la
incluziunea mobilă în managementul schimbărilor, precum și proiecte care vizează construirea
viitorului guvernării.

GOVERNMENT TO YOU (GOV2U) este o asociație internațională non-profit, care a fost înființată
inițial la 23 martie 2005 la Atena, având misiunea de a dezvolta platforme de colaborare online
menite să faciliteze implicarea civică și participarea cetățenilor în asigurarea unor forme mai
incluzive, transparente și deschise de guvernare. Pentru a consolida vizibilitatea și impactul GOV2U la
nivelul UE și având în vedere recunoașterea sa internațională câștigată ca o organizație de pionierat
în domeniul e-democrației și extinderea internațională a proiectelor sale, GOV2U a decis să-și
schimbe statutul juridic și s-a înregistrat ca Asociație Internațională Non-Profit (INPA) în Bruxelles,
Belgia, la 28 ianuarie 2010. Biroul inițial al GOV2U din Grecia a fost înregistrat ulterior ca un birou
local al INPA.
De la înființare, GOV2U a fost un partener cheie în diverse proiecte colaborative prin contribuția la
dezvoltarea de software și/sau la sensibilizarea și transferul de cunoștințe inovatoare TIC în domeniul
guvernării electronice, învățământului superior, sănătății publice, protecției consumatorilor,
protecției mediului, modelării politicilor, e-infrastructurii etc. A participat la o serie de proiecte de
eParticipare în Europa și nu numai, realizând analize la cerințelor utilizatorilor și definirea scenariilor,
împreună cu evaluarea satisfacției utilizatorilor, a implicării utilizatorilor și a dezvoltării tehnice a
platformelor online.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. (SPI)
este o firmă de consultanță în management care se concentrează mai ales asupra domeniilor precum
Inovația, Stiința și Tehnologia. Atât la nivel național, cât și la nivel internațional, SPI oferă o gamă
dinamică de activități și servicii inovatoare pentru clienți publici și privați și s-a implicat activ în
proiecte finanțate de agenții internaționale de dezvoltare, cum ar fi Comisia Europeană, Banca
Mondială, Banca Inter-Americană de Dezvoltare și Organizația Națiunilor Unite. Se situează ca un
catalizator unic pentru conexiunile între companii, instituții științifice și tehnologice, administrații
publice și organizații naționale și internaționale publice și private.
SPI a fost înființată în Porto în 1997 și de atunci a avut o creștere constantă, cu deschiderea de noi
birouri, nu numai în Portugalia, dar și în străinătate. În prezent, SPI are birouri în Lisabona, Coimbra,
Évora, Azore, Statele Unite ale Americii, Spania și China. SPI are, de asemenea, un birou afiliat la
Bruxelles, Belgia, prin Rețeaua Europeană de Centre de Afaceri și Inovare (European Business &
Innovation Centre Network - EBN).
Perspectiva dinamică a SPI îi permite să intervină la nivel mondial și să-și sporească continuu rețeaua
de contacte, în special în domeniul Științei, Tehnologiei și Inovării (STI), oferind servicii de
consultanță de calitate clienților și partenerilor săi.

Asociația ZURY este o organizație non-guvernamentală de tineret înființată în 2013, al cărei scop este
stimularea participării active a tinerilor în diferite domenii de interes în vederea atingerii întregului
lor potențial și asigurarea dezvoltării durabile a comunităților lor de rezidență. Organizația are acum
peste 3 ani de experiență în domeniul dezvoltării tineretului și o filială deschisă în Kenya (Africa).
Asociația organizează, în principal, următoarele tipuri de proiecte: acțiuni/inițiative/evenimente
locale pe teme educaționale, sociale, culturale sau sportive; job shadowing și vizite de studiu;
programe și proiecte de voluntariat la nivel local, național și internațional; schimburi de tineri, cursuri
de formare, cursuri de limbi străine, seminarii, conferințe etc.; diverse campanii de informare,
campanii de sensibilizare și conștientizare și acțiuni de consiliere, ateliere de lucru pe teme diverse
cum ar fi comunicare, dezbateri, discurs public etc., întâlniri și evenimente non-formale ale tinerilor
(inclusiv seri interculturale) și întâlniri ale tinerilor cu persoane responsabile de politicile de tineret.
Până în prezent, organizația a dezvoltat sau a fost partener în mai mult de 22 de proiecte, a stabilit
15 parteneriate locale și regionale și 20 de parteneriate internaționale și a avut peste 2600 de tineri
drept beneficiari în primii săi ani de activitate.

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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9. Platforme web/Instrumente/Aplicații digitale - referințe în O1
Numele entității/aplicației/
platformei
web/instrumentului

URL

4P

www.4p-online.com

9GAG

www.9gag.com

Acast

https://www.acast.com

Adobe Premiere

https://adobe-premiere.en.softonic.com

AIESEC

https://aiesec.org

Aktiv Ungdom

www.aktivungdom.se

Alumni U.Porto

https://alumni.up.pt/en

Amina

www.aminahorozic.com

Android

www.android.com

AngelList

https://angel.co

Animoto

www.animoto.com

Arbetsformedlingen

https://www.arbetsformedlingen.se

Asana

www.asana.com

Askfm

www.ask.fm

AT4T

www.at4t.org

Audacity

www.audacityteam.org
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Basecamp

www.basecamp.com

Bee Active

https://www.facebook.com/Bee-Active-Timisoara-168901659798791/

Befunky

www.befunky.com

BestJobs

www.bestjobs.eu

Big Mass Mailer

www.big-mass-mailer.software.informer.com

Blogger Blog

www.blogger.googleblog.com

Bodossakis Foundation Bodossaki Lectures on
Demand

http://www.blod.gr/default.aspx

Box

www.box.com

BRIS

https://itunes.apple.com/us/app/bris-online/id1313698652?mt=8

Buncee

www.edu.buncee.com

C++

www.cplusplus.com/doc/tutorial

Canva

www.canva.com

Career.duth.gr

www.career.duth.gr/portal

Carto

www.carto.com

Cidade das Profissões

http://cdp.portodigital.pt

Cisco

https://www.cisco.com

CISV

www.cisv.org

Clubhouse

www.clubhouse.io

Codeacademy

www.codecademy.com
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CodeBug

www.codebug.org.uk

CodeSchool

www.codeschool.com

COGNITROM Platform

www.ccponline.ro

Coursera

www.coursera.org

CraigList

https://www.craigslist.org

Crashlytics

www.try.crashlytics.com

Cyberlink Power Director

https://cyberlinkpowerdirector.en.softonic.com

DataBase

www.database.com

DataCamp

www.datacamp.com

DDB

https://www.ddb.com

Dezeenjobs

https://www.dezeenjobs.com

Doodle

www.doodle.com

Douleutaras.gr

https://www.douleutaras.gr

DropBox

www.dropbox.com

Duolingo

www.duolingo.com

Edison

https://meetedison.com

Educatio Association

www.asociatiaeducatio.ro

eDX

https://www.edx.org

eGovlab

https://egovlab.eu
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Empreende Já

https://eja.juventude.gov.pt

Engineering Toolbox

www.engineeringtoolbox.com

Erasmus+ programme

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Escapethecity

www.escapethecity.org

e-Tutor

www.e-tutor.com

EURES

www.ec.europa.eu/eures/public/homepage

Eurobrussels

https://www.eurobrussels.com

Eurodesk Platform

https://eurodesk.eu

Eurojobs

https://www.eurojobs.com

European Youth Portal

https://europa.eu/youth

Evernote

https://evernote.com

Experteer

https://us.experteer.com

Face Time

www.itunes.apple.com/us/app/facetime

Facebook

www.facebook.com

FIFA

www.fifa.com

Figshare

www.figshare.com

Flickr

www.flickr.com

Forum

www.forum-com.com

Forum Filosofikis

www.filosofiki.eu/index.php?sid=695c0796d5f77cb8a6068fe47627d348
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Freepik

www.freepik.com

FutureLearn

www.futurelearn.com

G.A.C. Holargos

https://www.gas-holargos.gr

Garmin

www.garmin.com

Garmin Connect

https://connect.garmin.com

GCN

https://www.globalcyclingnetwork.com

Gephi

www.gephi.org

Gimp

www.gimp.org

Github

www.github.com

GitLab

https://gitlab.com

GlassDoor

https://www.glassdoor.com

Globaljobs.org

https://globaljobs.org

Google+

https://plus.google.com

Google Analytics Academy

www.analytics.google.com

Google Calendar

www.google.com/calendar

Google Developers
Training

www.developers.google.com/training

Google Drive

www.www.google.com/drive

Google Hangouts

https://hangouts.google.com

Google Maps

https://maps.google.com
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Google Play Store

www.play.google.com/store?hl=en

Google Talk

https://hangouts.google.com

Google Translate

www.translate.google.com

Google Slides

www.google.com/slides/about

Gov Tech Career

www.govtech.com/jobs

GOV2U

www.gov2u.org

Grön Ungdom

http://gronungdom.se/

GTN

https://www.gtn.com

GuardianJobs

https://jobs.theguardian.com

Haiku

https://www.haiku-os.org/about

Heroku

www.heroku.com

HiMotiv

https://www.himotiv.com

HIRED

https://hired.com

Html

https://html.com

IBM Bluemix

www.ibm.com/cloud

Idroo

https://idroo.com
www.imoviewindows.com

Imovie

www.apple.com/lae/imovie

Indeed

https://www.indeed.com

Indesign

www.adobe-indesign.en.softonic.com
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InfoJobs

https://www.infojobs.net

Instagram

www.instagram.com

IOs store

www.apple.com/lae/ios/app-store

iPhone

www.apple.com/lae/iphone

ITunes

www.apple.com/lae/itunes

iWatch

www.apple.com/lae/watch

Jagvillhabostad.nu

www.jagvillhabostad.nu

Jira

www.atlassian.com

Jobs.ac.uk

www.jobs.ac.uk

Kahoot

www.kahoot.com

Keynote

www.apple.com/lae/keynote

Khan Academy

www.khanacademy.org

Kids in Tech

http://kidsintech.adfaber.org
http://codeschool.adfaber.org

Latex

www.latex-project.org

Limesurvey

https://www.limesurvey.org

LinkedIn

www.linkedin.com

LinkedIn Groups

https://www.linkedin.com/groups/

Logicpro

https://www.apple.com/lae/logic-pro

Lynda

www.lynda.com
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Mailchimp

www.mailchimp.com

Mechanical engineering
community forum

www.mechanical-engg.com

Meet Up

www.meetup.com

MEGA

www.mega.nz

Memento

https://mementodatabase.com

Messenger

www.messenger.com

Microsoft Office

www.office.com

Microsoft OneDrive

https://onedrive.live.com

Microsoft Word

https://products.office.com/en/word

Microsoft365

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft365/default.aspx

Milkround

https://www.milkround.com

Minecraft

www.minecraft.net

Microsoft Power Point

https://products.office.com/en/powerpoint

Momento

https://momentoapp.com

Monster

https://www.monster.com

MOOCs

www.mooc.org

Moodle

https://moodle.org

Musicals.by

www.musicals.by

myairbridge

www.myairbridge.com
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Netempregos

www.net-empregos.com

Newforma

www.newforma.com

Nike + GPS

https://www.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-club

Notes

www.notes.io

Ofensiva Tinerilor

www.ofensivatinerilor.ro

OpenCulture

www.openculture.com

Perforce

https://www.perforce.com

Photoshop

www.photoshop.com

Picasa

www.picasa.google.com

PicsArt

www.picsart.com

Pinterest

www.pinterest.com

Pixlr

https://pixlr.com

Podcast

https://itunes.apple.com/cy/app/podcasts/id525463029?mt=8

PokemonGo

www.pokemongo.com

Polar Flow

https://flow.polar.com

Porto City Municipality

http://www.cm-porto.pt

Portugal Entrepreneurship
Education Platform (PEEP)

http://peep.pt

Prezi

https://prezi.com/

Prezi Analytics

https://prezi.com/business/kb/prezi-analytics
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Python

https://www.python.org

QS World University
Rankings

www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

Quora

https://www.quora.com

Reed.com

www.reed.com

Relive

https://www.relive.cc

Research Gate

www.researchgate.net

Respiro Association

https://asociatiarespiro.ro

MasterTin Platform

www.mastertin.ro

Revit

www.revitsport.com

RIBA jobs

https://www.ribaappointments.com

Runscope

www.runscope.com

SCI finder

www.cas.org/products/scifinder

Scientific Societies

www.scientificsocieties.org

SCOUTERNA

https://www.scoutview.se/en

Scratch

https://scratch.mit.edu

Scribd

https://www.scribd.com

Sharepoint

www.sharepoint.com

Shazam

www.shazam.com

Signal

www.signal.org

Proiectul ICT4YOUTHWORK este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii
Europene (Nr. Contract: 2017-1-SE02-KA205-001722). Acest document reflectă numai
opiniile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în acesta.

95

Skype

www.skype.com

Slack

www.slack.com

Slack Overflow

https://stackoverflow.com

Slideful

www.slideful.com

SlideShare

www.slideshare.net

Snapchat

www.snapchat.com

Sociedade Portuguesa de
Inovação: SPI

www.spi.pt

SoloLearn

www.sololearn.com

Sonny Vegas

www.vegascreativesoftware.com

Soundcloud

www.soundcloud.com

Spotify

www.spotify.com

St. Catherine’s British
School of Athens, Greece

http://www.stcatherines.gr

Stackoverflow

https://stackoverflow.com

STEER

http://steerproject.eu/elearning/login/index.php

StepStone

https://www.stepstone.com

Strava

www.strava.com

Street View Trekker

https://www.google.com/streetview/publish

Studynova

https://studynova.com

SVN

www.subversion.apache.org
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Tableau

www.tableau.com

TakeCare

www.takecare.gr

Team Surrey Triathlon
Club

https://activity.ussu.co.uk/triathlon

Te Ajut Platform

www.TeAjut.ro

The Dots

www.the-dots.com

Thunderclap

https://www.thunderclap.it

TPU

www.tpu.ro

Tabify

https://apps.shopify.com/tabify

Trello

www.trello.com

Tumblr

www.tumblr.com

Twitter

www.twitter.com

UFStockholm

www.ufstockholm.com

Unga Aktiesparare

www.ungaaktiesparare.se

Ungdomar

www.ungdomar.se

UNIAREA

https://uniarea.com

University of Athens EClass

https://eclass.uoa.gr

University of Athens University Library

http://www.lib.uoa.gr

University of Cambridge
courses

www.class-central.com
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University of Porto

www.uporto.pt

University of Surrey
Student Union

https://www.ussu.co.uk

Viber

www.viber.com

Vimeo

https://vimeo.com

Wattpad

www.wattpad.com

Web Gallery of Art

https://www.wga.hu

Websummit

https://websummit.com

WeTransfer

www.wetransfer.com

WhatsApp

www.whatsapp.com

Wikipedia

www.wikipedia.org

Windows Movie Maker

www.windows-movie-maker.org

Windows Phone

www.microsoft.com/store/apps/windows-phone

Wondershare Filmora

www.filmora.wondershare.com

Wordpress Blog

www.wordpress.com

Workinstartups

https://workinstartups.com

Wunderlist

www.wunderlist.com

Yahoo

www.yahoo.com

Yammer

www.yammer.com

Youth and Sport State
Secretary (Portal da

https://juventude.gov.pt/Paginas/default.aspx
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Juventude)
Youth Foundation
(Fundação da Juventude)

http://www.fjuventude.pt/pt/default.aspx

YouTube

www.youtube.com

Zendesk

www.zendesk.com

ZURY Association

www.zury.org
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10. Anexe
ANEXA 1 MODELUL DE COLECTARE AL INFORMAȚIILOR
Instrumentul de bună practică
Obiectiv
Numele organizației
Ţara
Domenii de activitate

 Educaţie
 Ocuparea forţei de muncă
 Provocări societale
 Interacţiune socială
Categoria/Tipul (bunei practici)  Editare/Publicare (Publishing)
 Partajare/Distribuire (Sharing)
 Mesagerie(Messaging)
 Discuții (Discussing)
 Colaborare (Collaborating)
 Crearea de rețele (Networking)
Descriere
 Grupul de tineret I (Nivel liceal)
 Grupul de tineret II (Studenţi/masteranzi şi tineri angajaţi/tineri
profesionişti/tineri în căutarea unui loc de muncă)
Principalul grup de tineri vizaţi  Grupul de tineret III (Lucrător de tineret/Instructor pentru
tineret/Organizație de sau pentru tineret)
 Toate
 Altele
Impact şi rezultate
Efecte
Alte informaţii relevante
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ANEXA 2 GTI – NIVEL LICEAL (13-18 ANI)
În cadrul grupului GTI au participat 23 de tineri din România, din care un procent de 43.48% au avut
vârsta de 13 ani, iar un procent de 30.43%, vârsta de 14 ani.

1. Which one of the following digital tools/platforms do you use for tracking these extracurricular youth group activities or to communicate with your youth group?
WhatsApp

18.4%

Facebook (Page)

15.2%

Instagram

13.6%

Skype

10.4%

Pinterest

10.4%

E-mail

7.2%

Tumblr

6.4%

Snapchat

4.8%

Twitter

4.0%

PicsArt

2.4%

Amina

2.4%

Viber

2.4%

Musical.by

1.6%

9GAG

0.8%
0%

5%

10%

15%

20%

Frequency
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4.3%

95.7%
Weekly

Daily

2. When you need some extra help/tutoring or are simply looking for information, where do
you go? (Select as many as apply to you)

Wikipedia

47.8%

YouTube

43.5%

Askfm

8.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Frequency
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4.3%
17.4%

78.3%

Daily

Weekly

Monthly

3. Which of the following social media tools do you use to discuss/debate educational topics

Snapchat

20.2%

WhatsApp (Groups)

20.2%

Messenger (Groups)

19.1%

Facebook (Groups)

19.1%

Skype

related to your
studies with your
classmates? (Select
all that apply to you)

13.5%

E-mail

4.5%

TPU

2.2%

Viber

1.1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Frequency
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4.3%

95.7%
Daily

Weekly

4. Which of these digital tools do you use to help you plan/schedule but also to present your
work? (Select all that apply to you)

Google Calendar

31.9%

Microsoft Word

19.1%

Photoshop

17.0%

Doodle

10.6%

PicsArt

6.4%

Notes

6.4%

Mementos

4.3%

Slideful

4.3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Frequency
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27.3%

72.7%

Daily

Weekly

5. Which of the following digital tools/platforms do you use to store/share your related school
data/files with your instructors/school mates? (Select all that apply to you)

Facebook (Groups)

51.2%

Instagram

18.6%

Snapchat

18.6%

Google Drive

9.3%

SlideShare

2.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Frequency
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8.7%

47.8%

43.5%

Daily

Weekly

Monthly

6. Which from the below mentioned online tools do you use to organize/undertake team
activities with other friends or potential friends?
YouTube

16.1%

YouTube

16.1%

Snapchat

16.1%

FIFA

11.6%

Minecraft

11.6%

Shazam

8.9%

Google Photos

4.5%

Pinterest

2.7%

PicsArt

2.7%

Wattpad

2.7%

Soundcloud

2.7%

PokemonGo

2.7%

Nike + GPS

1.8%
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13.0%

87.0%
Daily

Weekly

7. Which of the following online portals do you use to search for alternative opportunities for
your own self and professional development? (Tick all appropriate answers in your case)

YouTube

48.9%

Google Play

12.8%

iTunes

12.8%

SoundCloud

10.6%

Spotify

8.5%

LinkedIn

4.3%

Trebify

2.1%
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21.7%

78.3%

Daily

Weekly

8. In a situation as described above, which digital tools would you use to get assistance, support
or advice?
Snapchat

18.3%

Instagram

16.5%

Facebook (Groups)

14.7%

WhatsApp

13.8%

Facebook

12.8%

Skype

8.3%

Face Time

7.3%

E-mail

3.7%

Viber

2.8%

Twitter

1.8%
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4.3%

21.7%

73.9%

Once

Between 2 and 5 times

More than 5 times
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ANEXA 3 GTII – STUDENȚI/MASTERANZI ȘI TINERI ANGAJAȚI/TINERI PROFESIONIȘTI/TINERI
ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ (18-30 ANI)

1. When you need some extra training to improve your skills or looking for new certificates
where do you go? (Select as many as apply to you)
YouTube

30.4%

Coursera

10.8%

Duolingo

9.6%

LinkedIn Learning

8.8%

edX

7.1%

MOOCs

5.0%

Google Developers Training

5.0%

Codeacademy

4.2%

Google Analytics Academy

4.2%

Lynda

3.3%

Open Education Resources

3.3%

KhanAcademy

3.3%

StackOverflow

0.8%

OpenCulture

0.8%

Mechanical engineering community forum

0.4%

Engineering toolbox

0.4%

University of Cambridge courses and…

0.4%

Facebook BusinessTips

0.4%

Datacamp

0.4%

Sci finder

0.4%

SoloLearn

0.4%

Scientific Societies

0.4%
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10.7%

29.3%
60.0%

Daily

Other

Monthly
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2. Which of the following social media tools do you use to discuss/debate topics related to your
work with your network? (Select all that apply to you)
E-mail

29.7%

Facebook

24.3%

LinkedIn

21.3%

Twitter

7.9%

Slack

6.7%

Instagram

3.8%

Newsletter

3.3%

WhatsApp

1.3%

Stackoverflow

0.4%

Github

0.4%

Yammer

0.4%

Researchgate

0.4%
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8.9%

13.9%

77.2%

Other

Monthly

Daily
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3. Which of these digital tools do you use to help you plan/schedule but also to present your
work? (Select all that apply to you)
Microsoft Word

14.4%

Microsoft PowerPoint

12.9%

GoogleCalendar

12.4%

E-mail notification

11.8%

Skype

9.8%

Facebook/Messenger Groups

6.6%

Doodle

5.9%

Photoshop

4.6%

Prezi

3.9%

Slack

3.9%

GoogleHangouts

3.1%

Evernote

2.4%

Trello

1.7%

Canva

1.5%

Asana

1.3%

Wunderlist

1.1%

Googleslides

0.4%

Indesign

0.4%

TakeCare

0.2%

Carto

0.2%

Tableau

0.2%

Gephi

0.2%

Clubhouse

0.2%

Latex

0.2%

Revit

0.2%

Skype Lync

0.2%
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8.0%

92.0%
Monthly

Daily
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4. Which of the following digital tools/platforms do you use to store/share your related work
data/files with your colleagues or partners? (Select all that apply to you)
E-mail

25.0%

Dropbox

18.6%

GoogleDrive

18.3%

WETRANSFER

14.4%

Facebook/Messenger (Groups)

8.0%

WhatsApp

7.4%

Box

1.0%

Sharepoint

0.6%

SVN

0.6%

Github

0.6%

Flickr

0.6%

SlideShare

0.6%

MEGA

0.6%

Basecamp

0.3%

Perforce

0.3%

Figshare

0.3%

Signal

0.3%

Database

0.3%

DDB

0.3%

GitLab

0.3%

Microsoft OneDrive

0.3%

www.myairbridge.com

0.3%

Newforma

0.3%

4P

0.3%
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3.9%

96.1%
Monthly

Daily
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5. Which online tools are you using when looking for a job?
LinkedIn
Indeed
Eurojobs
EURES
Guardianjobs
GlassDoor
Monster
Stepstone
HIRED
Arbetsformedlingen
Infojobs
BestJobs
Gov Tech Careers
Netempregos
Craigslist
Reed.com
Jobs.ac.uk
Douleutaras.gr
Milkround
Escapethecity.co.uk
Angellist
Dezeen
Eurobrussels.com
Globaljobs.org
Dezeenjobs
Workinstartups.com
Scientific Societies
Career.duth.gr
The Dots
Experteer.com
RIBA jobs

44.6%
18.5%
10.3%
4.9%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
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13.2%

51.3%
35.5%

Daily

Other

Monthly

6. Which social media tools do you use to connect / interact with other young professionals in
your field?

LinkedIn

33.1%

Facebook

23.8%

E-mail

22.6%

Instagram

8.8%

Twitter

7.9%

Google+

1.7%

Angelist

1.3%

WebSummit App

0.4%

research gate

0.4%
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29.4%

70.6%

Monthly

Daily

7. In a situation as described above which digital tools would you use to get assistance support
or advice?
Facebook (Groups)

23.1%

E-mail

21.9%

WhatsApp

16.3%

NA

14.4%

Skype

8.1%

Google/ YahooGroups

4.4%

Viber

3.1%

Instagram

2.5%

Twitter

2.5%

Wordpress

0.6%

Limesurvey

0.6%

BRIS

0.6%

Talk to friends and family

0.6%

Youtube

0.6%

Microsoft365

0.6%
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Frequency
4.9%
19.4%

32.0%

20.4%
23.3%
NA

More than 5 times

Between 2 and 5 times

Once

Never
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ANEXA 4 GTIII – LUCRĂTORI DE TINERET/REPREZENTANȚI AI ORGANIZAȚIILOR DE
TINERET/INSTRUCTORI DE TINERET

1. In order to share information and communicate with members within your
group/organization which digital tools do you use?
E-mail

22.9%

Facebook (Page)

21.6%

Facebook (Groups)

14.1%

WhatsApp

11.2%

Instagram

9.4%

Skype

8.3%

Newsletter

4.4%

Yahoo/Google Groups

3.1%

Snapchat

1.9%

Twitter

0.8%

Slack

0.6%

Phone

0.4%

Website

0.2%

Forum

0.2%

SMS

0.2%

Trello

0.2%

MailChimp

0.2%

Viber

0.2%
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3.6%
0.0%

7.3% 0.0%

89.1%
Daily

Weekly

Other

Monthly

Per Year

2. What digital tools do you use as a youth organization to recruit/engage young participants in
youth work projects/activities?
Facebook (Page)

21.0%

Website

16.1%

Facebook (Groups)

14.6%

E-mail

14.2%

Instagram

6.7%

Mass-mailing lists/Own database

6.4%

Newsletter

4.5%

Twitter

3.4%

MailChimp

3.0%

LinkedIn

3.0%

Meet Up

1.5%

Flickr

1.1%

Pinterest

0.7%

Snapchat

0.7%

Yahoo/Google Groups

0.7%

Vimeo

0.4%

Google mailing list

0.4%

e-Campaign

0.4%

Big Mass Mailer

0.4%

Blogger Blog

0.4%

Wordpress Blog

0.4%
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Frequency
2.2%
21.7%

6.5%
0.0%
69.6%

Daily

Weekly

Other

Monthly

Per Year
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3. Which digital tools do you use to organize team activities with/for your target groups (youth)
to create a community feeling?
Facebook (Groups)

35.7%

WhatsApp (Groups)

21.4%

YouTube

9.5%

Google Photos

5.6%

Google Photos

5.6%

Windows Movie Maker

5.6%

Strava

3.2%

Snapchat

2.4%

Spotify

1.6%

Google Drive

1.6%

Meet Up

1.6%

Kahoot

0.8%

Skype

0.8%

Garmin Connect

0.8%

Soundcloud

0.8%

Logicpro

0.8%

Drive

0.8%

Audacity

0.8%

E-mail

0.8%
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0.0%

41.2%

41.2%

0.0%
17.6%
Daily

Weekly

Other

Monthly

Per Year
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4. Which digital tools do you use when you wish to create presentations for but also with your
youth group's members (during youth activities etc.)?
Photoshop

45.1%

Windows Movie Maker

12.6%

Prezi

11.0%

Canva

9.9%

Adobe Premiere

6.0%

PowerPoint

3.3%

Audacity

2.7%

I-Movie

1.6%

Sonny Vegas

1.1%

Gimp

1.1%

Photoscape

0.5%

Wondershare filmora

0.5%

Cyberlink Power Director

0.5%

Animoto

0.5%

Befunky

0.5%

Freepik

0.5%

YouTube

0.5%

Pixlr

0.5%

Google Drive

0.5%

Keynote

0.5%
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0.0%

11.8%
0.0%
8.8%

79.4%

Daily

Weekly

Other

Monthly

Per Year
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5. Which digital tools do you use or recommend to your youth group members in order to stay
organized in school and work?
Dropbox

12.0%

Facebook (Groups)

11.6%

WE TRANSFER

10.5%

Microsoft Word

9.1%

Google Calendar

9.1%

Doodle

5.4%

Trello

5.1%

Trello

5.1%

Photoshop

5.1%

Prezi

4.0%

Instagram

3.6%

Slack

2.9%

Picasa

2.9%

Canva

2.9%

Scribd

2.2%

SlideShare

1.8%

Wunderlist

1.1%

Flickr

1.1%

Asana

1.1%

Adobe Premiere

1.1%

Snapchat

0.7%

Audacity

0.7%

Strava

0.4%

MEGA

0.4%

Jira

0.4%
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6. Which tools do you recommend to young people/students when in need of extra help/
tutoring or when simply looking for information? (Select as many as apply to you)
Google

32.3%

YouTube

19.5%

Wikipedia

18.9%

Coursera

10.4%

Khan Academy

7.9%

Studynova

2.4%

CISV

1.8%

e-Tutor

1.2%

eDX

1.2%

Quora

0.6%

Running Websites

0.6%

GTN

0.6%

GCN

0.6%

Code Academy

0.6%

Idroo

0.6%

Askfm

0.6%
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7. Which of the following online portals do you recommend to future job candidates to search
for alternative opportunities for their own self and professional development?

LinkedIn

33.3%

European Youth Portal

18.3%

Eurodesk Platform

18.3%

YouTube

14.3%

Google Play

6.3%

Vimeo

4.0%

SoundCloud

2.4%

Spotify

1.6%

Internal channels in AIESEC

0.8%

Facebook (Groups)

0.8%
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8. When young people need some extra training to improve their skills or are seeking further
certification where do you suggest for them to look? (Select as many as apply to you)
YouTube

23.9%

Google Developers Training

14.5%

MOOCs

12.0%

Khan Academy

11.1%

Google Analytics Academy

9.4%

Codeacademy

8.5%

eDX

7.7%

OpenCulture

6.8%

Lynda

3.4%

FutureLearn

0.9%

Google

0.9%

Wikipedia

0.9%
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9. In a situation as described above which online tools do you use to offer
counselling/support/advice or to inform young people?

Facebook (Page)

22.7%

E-mail

21.6%

Facebook (Groups)

21.0%

WhatsApp

12.5%

Own website

10.2%

Skype

9.1%

Google Talk

1.7%

Cisco

0.6%

Moodle

0.6%
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