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Executive Summary 
 

YourKITE Insight Report este parte a proiectului YourKITE (The initiative to enhance Young 

people Knowledge and skills on IT and Entrepreneurship and increase their Employability). 

 

Acest raport și propune: 

  

 Să ofere o imagine de detaliu asupra principalelor activități ale proiectului, pentru a 

ajuta organizații neguvernamentale sau lucrătorii de tineret să înțeleagă mai bine 

felul în care partenerii au organizat activitățile (trainingul online, trainingul 

transnațional, trainingul pentru personalul din organizații) și cum aceste activități au 

fost conectate la obiectivele proiectului; 

 Să prezinte detalii despre evaluarea activităților realizată de participanții din 

proiect, astfel încât alte ONG-uri sau lucrători de tineret să aibă acces la informații 

despre cum au reacționat aceștia la anumite activități și despre lucrurile mai mult 

sau mai puțin valorizate sau considerate importante de către beneficiari; 

 Să evidențieze beneficiile și avantajele anumitor activități, în special ale 

trainingurilor transnaționale, celor dedicate personalului din organizații, precum și 

ale cursurilor online; 

 Să prezinte, de asemenea, dezavantajele sau acele lucruri care trebuie luate în 

considerare de către organizațiile non-profit sau lucrătorii de tineret atunci când 

organizează activități similare. 

 

Mai jos, găsiți câteva aspecte importante ale raportului, privind principalele activități ale 

proiectului YourKITE: 

 

Trainingurile oferite personalului din organizațiile partenere 

 

În cadrul proiectului YourKITE, au fost organizate trei sesiuni de training pentru personalul din 

organizațiile partenere, pe următoarele tematici: 1) media și comunicare, 2) voluntariat, 

consiliere în carieră, organizarea de workshop-uri pentru tineri; 3) educație antreprenorială. 

Partenerii și-au împărtășit experiența, pregătindu-i pe ceilalți lucrători de tineret din celelalte 

organizații pe subiectele menționate anterior. 

 

Avantajele organizării unor astfel de traininguri pentru personal: 
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❏ Obținerea de noi abilități și cunoștințe 

 

Membrii proiectului dobândesc abilități și cunoștințe benefice atât pentru implementarea 

proiectului, cât și pentru organizațiile din care provin, deoarece noile abilități și cunoștințe pot 

fi transferate altor angajați din organizații, voluntari sau beneficiari, precum și folosite în alte 

proiecte sau programe. 

 

❏ Ajută în designul instrumentelor inovative, propuse ca rezultate ale proiectului 

 

Cunoștințele, abilitățile și metodele folosite în cadrul acestor traininguri pot fi utilizate de 

organizațiile partenere în definirea și dezvoltarea instrumentelor inovative – rezultatele 

principale ale unui astfel de proiect. Întâlnirile pot fi folosite pentru a descoperi și defini teme, 

metode, direcții de urmat, cu ajutorul expertizei și experienței anterioare ale partenerilor. 

 

❏ Sunt situații perfecte pentru teambuilding și networking între membrii echipei 

proiectului și între organizațiile partenere 

 

Astfel de experiențe de instruire oferă timpul și mediul ideal pentru a afla noi informații despre 

organizațiile partenere, pentru a discuta idei de proiecte viitoare, dar și pentru a crea conexiuni 

la nivel profesional și, uneori, la nivel personal, între experții proiectului. 

 

Trainingul transnațional pentru lucrătorii de tineret 

 

În cadrul proiectului YourKITE, am organizat, în România, un training transnațional pentru 

lucrători de tineret. 18 tineri, din România, Polonia și Norvegia, au participat la această 

experiență internațională, fiind interesați să învețe cum să organizeze workshop-uri pentru 

tineri (14-17 ani), pe teme precum media și comunicare, antreprenoriat, voluntariat și consiliere 

în carieră. 

 

Avantajele organizării unor astfel de traininguri transnaționale: 

 

 Vă permite să încercați, să testați și să primiți feedback valoros pentru instrumentele 

educaționale pe care le dezvoltați. 

 Oferă oportunități de diseminare a rezultatelor proiectului în rândul participanților, care 

le vor împărtăși mai departe cu organizațiile lor, cu colegii și cu alți stakeholderi 

relevanți. 

 Acest tip de training permite o interacțiune directă cu participanții, aspect care le oferă 

acestora o experiență deplină de învățare, precum și o legătură mai bună cu trainerii și 
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cu ceilalți participanți. De asemenea, trainingul contribuie la creșterea motivației 

participanților de a fi implicați în activitățile ulterioare ale proiectului. 

 De asemenea, permite participanților să descopere diverse culturi, prin expunerea la 

acestea datorită interacțiunii directe cu participanți din alte țări. 

 Conform celor spuse de participanții la trainingul YourKITE, acesta le-a schimbat viața, 

fiind numit: ”life-changer”. Pentru grupul de vârstă cu care lucrăm, acest tip de training 

ar putea fi prima lor experiență internațională și prima lor experiență de formare de 

acest fel. 

 

Trainingul online YourKITE 

 

Trainingul online YourKITE a fost dezvoltat pe cele cinci componente principale ale proiectului: 

metodologie de training, antreprenoriat, voluntariat, media și comunicare și consiliere în 

carieră. Modulele online pot fi accesate la: www.yourkite.org. 

  

Avantajele organizării unui training online: 

 

❏ Acces la participanți care altfel nu ar putea beneficia de un astfel de training 

Un training online poate fi mai incluziv, permițând accesul persoanelor care nu pot călători 

pentru un training față în față, indiferent de motivul care îi împiedică să participe. Accesul la 

Internet și la calculatoare, mobile și tablete este acum foarte răspândit în țările în care am 

lucrat prin YourKITE. Trainingul online a fost construit astfel încât să fie accesibil și pe 

telefoane și tablete, nu doar pe calculator. 

  

❏ Acces pe termen lung la trainingul online 

Trainingul online va fi disponibil pe termen lung pe platforma YourKITE (www.yourkite.org). 

Aceasta ar putea fi situația pentru toate trainingurile online, dacă organizațiile se angajează să 

mențină platformele web pe care le-au utilizat pentru dezvoltarea acestor instrumente de 

învățare. 

  

❏ Dezvoltarea abilităților digitale 

Toți trainerii implicați în dezvoltarea acestui training on-line și-au îmbunătățit abilitățile 

digitale, au învățat o nouă tehnologie pe care o pot utiliza în activitatea lor viitoare. La fel, 

cursanții, prin înscrierea și participarea la trainingul online, și-au dezvoltat sau și-au 

îmbunătățit aceste abilități. 

  

 

 

http://www.yourkite.org/
http://www.yourkite.org/
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❏ Un astfel de training este eficient, din perspectiva costurilor 

Furnizarea unui training online este mult mai cost-eficientă decât oferirea unei experiențe de 

învățare față în față. Toate costurile legate de călătorie, cazare, masă, rechizite etc. sunt 

reduse la zero. 

 

Principalele lucruri învățate pe parcursul proiectului 

 

Am învățat că trainingurile pentru personal pot ajuta organizațiile prin dobândirea de noi 

competențe și cunoștințe care pot fi folosite în implementarea proiectului în care sunt implicați 

experții formați, dar și în alte proiecte sau programe ale organizațiilor partenere; prin 

contribuția adusă la dezvoltarea instrumentelor inovative din proiect; și teambuilding și 

networking între membrii echipei și organizațiile partenere. 

  

Trainingul transnațional ne-a oferit, de asemenea, ocazia de a învăța cât de importante sunt 

aceste workshop-uri în motivarea participanților de a învăța lucruri noi și cât de eficiente sunt 

acestea ca instrumente de diseminare și pentru pilotare, testare și evaluare a resurselor 

educaționale create. În același timp, acestea sunt experiențe interculturale minunate și sunt 

apreciate de tineri ca fiind "life-changers". 

 

De asemenea, am aflat că trainingurile online ne pot ajuta să ajungem la tineri sau lucrători de 

tineret care de obicei nu pot participa la cursuri de formare față în față din diferite motive, cum 

ar fi obstacole economice, sociale sau geografice; să facem ca experiența de învățare să fie 

disponibilă pe termen lung prin intermediul platformei proiectului; să contribuim la dezvoltarea 

sau îmbunătățirea abilităților digitale atât pentru traineri, cât și pentru participanți; precum și 

să reducem costurile de organizare a acestor experiențe de învățare. 

 

 


