Centrul de Informare
EUROPE DIRECT – „BUCOVINA” Suceava
România, 720066, Suceava,
str. NicolaeBălcescu nr. 1
Tel/fax: 0230 / 523810
www.europedirectbucovinasuceava.ro
e-mai:EUROPEDIRECT_BucovinaSuceava@yahoo.ro
https://www.facebook.com/AsGEC-Bucovina-CIEDBucovina-Suceava-1772883426275627/?fref=ts

Tabăra de comunicare și abilităţi practice
pentru voluntarii EUROPE DIRECT
cu tema “România, plămânul verde al Europei”
Centrul EUROPE DIRECT Bucovina Suceava, având ca structură gazdă Asociația
Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina, în parteneriat cu Centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte, având ca structură gazdă Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa,
organizează în perioada 15 - 17 august 2017, o tabără pentru voluntarii care activează în cadrul
Centrelor.
Tabăra are ca obiective:
- Însuşirea metodelor de lucru aplicate cu success în cadrul Centrelor ED partenere;
- Dobândirea de abilităţi şi competenţe de lucru în echipă în activităţile de informare şi
comunicare, în special în domeniul protejării naturii, schimbărilor climatice, biodiversităţii;
- Sporirea motivaţiei, prin implicare în activităţile de voluntariat dezvoltate de Centrele
participante;
- Consolidarea relaţiilor dintre voluntari şi coordonatorii Centrelor, menite să încurajeze spiritul
cetăţenesc şi implicarea activă în viaţa comunităţilor locale.
În cadrul evenimentelor ce se vor derula pe parcursul a trei zile, se vor organiza schimburi
de opinii şi bune practici, team building prin activităţi nonformale, ateliere de lucru, prezentăridezbatere, vizite la obiective turistice, toate având ca scop promovarea brandului EUROPE
DIRECT, precum şi diseminarea rezultatelor obţinute până în prezent de Centrele partenere.
Vor fi utilizate metode ale educaţiei nonformale: teatru-forum, prezentări multi-media.
Programul Taberei este următorul:
Marţi. 15 august 2017
- Ora 10.00 – 12.00 – întâlnirea voluntarilor la Punctul de informare al CIED Bucovina
Suceava, de la Centrul pentru Tradiţii Bucovinene, din Suceava.
- Ora 12.00 – 14.00 – Pauză pentru prânz.
- Ora 14.00 – 17.00 – Să facem cunoştinţă! Să ne integrăm într-un grup nou. Prezintă
reprezentanţii celor două Centre EUROPE DIRECT partenere.
- Ora 17.00 – 20.00 – Vizitarea Ariilor naturale protejate “Ponoare” şi “Frumoasa”,
aflate în vecinătatea oraşului Suceava, monitorizate de GEC Bucovina, structura
gazdă a Centrului ED Bucovina Suceava.
Miercuri, 16 august 2017
- Ora 10.00 – 12.00 – Activităţi de succes desfăşurate cu voluntari. Prezintă voluntari
din cadrul celor două Centre EUROPE DIRECT partenere.
- Ora 12.00 – 14.00 – Pauza pentru prânz.
- Ora 14.00 – 17.00 – Oportunităţi inovatoare pentru tinerii voluntari ai Centrelor
EUROPE DIRECT (team building prin activităţi nonformale).
- Ora 17.00 – 20.00 – Vizitarea Cetăţii de Scaun medievale din Suceava şi a Muzeului
Satului Bucovinean.
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Joi, 17 august 2017
- Ora 10.00 – 12.00 – Prezentare produse şi materiale informative ED – munca cu
voluntari. Prezentare şi dezbatere – reprezentanţii Centrelor partenere şi voluntari.
- Ora 12.00 – 14.00 - Pauza pentru prânz.
- Ora 14.00 – 16.00 - Atelier de lucru Imaginează, creează, inovează...alături de
tineri pentru tineri!
- Ora 16.00 – 17.00 FEEDBACK; Concluzii;
- Ora 17.00 – 20.00 – Vizitarea unor monumente istorice şi obiective turistice din
Suceava (Muzeul de istorie, Muzeul de ştiinţe naturale, Hanul Domnesc, Mănăstirile
Dragomirna şi “Sf. Ioan”, obiective UNESCO,
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