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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei
Europene. Această broșură reflectă numai

punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a

informaţiilor pe care le conţine

Take  Over  Days
for Young  People  in Europe

TO:DAY este un proiect finanțat de 
programul  Erasmus+,  destinat  tinerilor,   
care doresc să-și asume responsabilitate  
la un loc de muncă, sau doresc să afle 
cum e să aibă obligații  într-o comunitate,   
ca cetățeni  activi. În cadrul proiectului  
elaborăm un ghid (toolkit) pentru buna 
desfășurare  a unui eveniment  numit "Ziua 
Ștafetei" , o zi în care copiii și tinerii se 
alătură unei organizații  sau unei firme să 
participe la o zi de muncă obișnuită. 
Ghidul se adresează firmelor,  autorităților  
locale, instituțiilor,  etc., care doresc să 
organizeze astfel de evenimente  pentru 
tinerii din comunitatea  lor. Această idee 
s-a născut prima oară în UK și a avut un 
succes enorm, fiind un eveniment  
important de orientare profesională  
pentru tineret.

Pentru noutăți  vizitați pagina noastră de 
web www.youthtodays.eu

Urmăriți-ne  pe
Facebook și Instagram

Activități  Principale
Perioada derulării  proiectului
4 iunie 2018 - 3 iunie 2020

Toolkit-ul  TO:DAY va fi elaborat  în
colaborare  cu tineri și pedagogi,
pentru a-i ajuta în organizarea  și
derularea  activităților  din cadrul
evenimentului  "Ziua Ștafetei".

Materiale  educaționale  informale
pentru cetățeni  activi și pentru

dezvoltarea  competențelor
transversale.

Se va organiza o tabără pentru 40
de tineri din țările partenere  pentru a

avea șansa de a se întâlni și a
discuta despre ideile lor referitoare
la Toolkit și despre opinia lor privind

cetățenia  activă în Europa.

Colaborare  cu sectorul  public și
privat pentru a găzdui Zilele Ștafetei

în țările partenere.
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Etape  . . .
Zilele Ștafetei,  denumite  în UK Take 
Over Days devin din ce în ce mai 
populare,  dar cercetările  noastre 
arată că acest eveniment  este puțin 
cunoscut  în alte țări europene.

Primul pas în cadrul proiectului  este:
• Să se afle ce abilități și 
competențe  trebuie să aibă tinerii, 
care doresc să participe  în Zilele 
Ștafetei.
• Să întrebăm organizațiile  locale ce 
informații  sau sfaturi vor, pentru a 
putea organiza  un eveniment  de 
Zilele Ștafetei.
• Să primim sfaturi de la pedagogi  
sau alți porfesioniști,  care lucrează  
cu tinerii.
• Să explorăm  activitățile  menite 
pentru tineri din țările partenere.

https://www.facebook.com/Takeoverdaysforyoungpeople-598005320597341/
https://www.instagram.com/todaysineurope/

