Împreună pentru educaţie: ARCA lui Goga
DOMENIU: Educație
LOCALITATE: Sibiu
DURATA IMPLEMENTĂRII: 10 luni
INIȚIATOR: Paula Ciucur
"20 de ani de învăţământ, profesor de ştiinţe socio-umane, fac parte din categoria dascălilor neliniştiţi
care cred cu tărie în potenţialul generaţiilor tinere. De prin 2007, m-am recalibrat pe educaţia nonformală şi încerc să fiu o interfaţă între elevi şi instituţii, ONG-uri (a căror recunoaştere este
materializată în decernarea titlului de coordonatorul de voluntari al anului la Gala Supervoluntarilor,
Sibiu, 2012) şi să descopăr oportunităţi pentru ei (voi sunteţi ultima mea pasiune!)."

DESPRE PROIECT
Tinerii au idei, stiu cum vor să arate lumea lor. Hai cu noi în ARCA (Atitudine, Responsabilizare civică,
Acţiune) lui Goga. Te învăţăm să scrii şi să implementezi proiecte, venim la tine, "Caravana". Avem în
ARCĂ traininguri, sesiuni de mentorship, concurs pentru "Căpitan în ARCĂ", îţi finantăm visul pentru
tine, colegi şi comunitate, colectăm "Idei pe scări" şi dăm "culoarea" educaţiei non-formale Sibiului.
Împreună prin educaţie (ne) construim frumos. Voi sunteţi o soluţie, nu o problemă!

SUSTENABILITATE
Vrem să le oferim tinerilor motivaţia, suportul instrumental necesar scrierii şi implementării unui
proiect şi mergem pe ideea de peer education, îi învăţăm pe tineri să înveţe alţi tineri. Ne dorim
atitudine, responsabilizare civică si acţiune, un mod de a fi. Dacă îi învăţăm pe tineri să transforme o
nevoie/idee în proiect, beneficiile sunt pe termen lung.
Vrem să existe în liceele din Sibiu "celule" pro-proiecte, tineri capabili să-şi transfere abilităţile de
scriere şi implementare de proiecte altor tineri. Ghidul de proiect, "Algoritmul ARCA", o să ofere paşi
siguri, facilitând transferul înspre acţiune a ideilor de proiect, un indicator al sustenabilităţii o să fie
numărul de proiecte înscrise din Sibiu în "Ţara lui Andrei" în următoarele sesiuni.

CAUZĂ
Am tangenţă directă cu foarte mulţi tineri, mulţi dintre ei sunt voluntari activi. Ei nu sunt iniţiatori de
proiecte şi nu depăşesc această etapă de persoane suport, au idei şi nu sunt cei care le pun în
practică, proiectele fiind o modalitate de învăţare experenţială extrem de valoroasă.

OBIECTIVE
Vrem să oferim liceenilor un mediu stimulativ, să-i învăţăm să-şi pună în practică ideile, să le
explicăm conceptul de implicare activă şi beneficiile implementării de proiecte în comunitatea lor,10
luni de proiect.
Obiective:
- organizare de traininguri pe comunicare, lucru în echipă, managementul proiectelor,primele 2 luni
- demonstarea abilităţilor de scriere şi implementare a proiectelor,concursul "Căpitan pe ARCĂ"
- oferirea de suport pentru implementarea proiectelor, 1 întâlnire săptămânală în "Atelierele din
ARCĂ"
- colectarea de idei de proiect din comunitate, în Centrul Vechi din Sibiu, "Idei pe Scări",bilunar
- elaborarea a unui ghid de bună practică, "Algoritmul ARCA" , distribuit în Consiliile Şcolare ale
Elevilor
Cuantificare cantitativă
- număr de: elevi implicaţi, sesiuni de formare desfăşurate, proiecte implementate, idei colectate,
ghid elaborat etc calitativă-grad de satisfacţie a celor implicaţi, "Jurnal de bord", colectare de opinii,
impresii

BENEFICIARI DIRECȚI

Beneficiari directi - minim 80 de elevi din minim 10 licee din judeţul Sibiu (Sibiu,Mediaş, Avrig, Agnita)
Beneficiari indirecţi - elevii din cele minim 10 licee, comunităţile din care fac parte

