Calendar cu oportunităţi de IMPACT
2017-2018

Nr
Crt
1.

2.

3.

4.

Activitate

Perioada

Descriere

Pentru cine?

Next Level - Educaţie
Experienţială.
Competiţie de proiecte
cu finanţare pentru 25
de proiecte: 500 de lei
pentru proiecte de
nivel mediu, 800 de lei
pentru proiecte de
nivel avansat
Natura în oraş.
Competiţie de proiecte
cu finanţare pentru 25
de proiecte

Lansare: 2 oct
2017

Competiţie de proiecte prin care sprijinim cele
mai bune proiecte de învăţare prin serviciu în
folosul comunităţii (pe o temă la alegere) cu
finanţări de 500 de lei pentru proiecte de nivel
mediu sau 800 de lei pentru proiecte de nivel
avansat.

Competiţie prin care vor fi selectate 25 de cluburi
IMPACT din liceele tehnice, zonele rurale şi
localităţi mici. La această competiţie au prioritate
cluburile care au fost implicate în competiţia Next
Level de anul trecut.

Competiţie de proiecte prin care sprijinim cele
mai bune proiecte de învăţare prin serviciu în
folosul comunităţii pe tema protejării naturii în
spaţiul urban, cu finanţări de 500 de lei.

Competiţie adresată şcolilor selectate în luna iunie
2017. Aceste şcoli beneficiază în perioada sept oct de formări pe tema Service Learning, pentru
tot clubul, iar apoi 25 cele mai bune proiecte vor fi
finanţate.

Proiectele selectate pot fi implementate şi în
timpul Săptămânii Altfel (în funcţie de săptămâna
stabilită la nivelul şcolii). Angajamentul impacților
este de a mobiliza cât mai mulţi voluntari,
promovând astfel învăţarea prin proiecte de
serviciu în folosul comunităţii şi în afara clubului
(proiectele pot aborda orice problemă din
comunitate).

Competiție dedicată tuturor cluburilor IMPACT din
ţară. Vor fi selectate cele mai bune 35 de proiecte
de serviciu în folosul comunităţii.

Eveniment educaţional şi de schimb de
experienţă între cluburile IMPACT din România.

Eveniment în care vor fi selectați cei mai activi
100 de lideri şi membri IMPACT. Membrii
beneficiază de o bursă care acoperă 50% din
costul taberei VIAŢA.

Elevi de serviciu în
folosul comunităţii III:
Competiţie de proiecte
cu finanţare de 400 lei
pentru 35 de proiecte

Eveniment Naţional IMPACT în VIAŢA

Implementare
proiecte: nov
2017 - ian 2018

Lansarea a avut
loc în iun 2017
Implementare
proiecte: nov dec 2017
Lansare: ian
2018
Implementare:
febr - mai 2018

Estimat: aug
2017 în tabăra
VIAŢA.

5.

Revista „Educaţie
pentru transformare”,
ediţia 1 şi 2

Ediţia 1: estimat
dec 2017
Ediţia 2: estimat
iunie 2018

Revista „Educaţie pentru transformare”, va
conţine informaţii, sfaturi, exemple de bună
practică privind efectele transformatoare ale
educaţiei de calitate.
Revista va conţine materiale realizate chiar de
membrii, liderii şi alumni IMPACT .

Apel dedicat întregii rețele IMPACT: lideri, membri
şi alumni IMPACT. Vor fi selectate mai bune
articole, care vor apărea în revistă (numărul 1 cu
articole extrase din raportările cluburilor).

6.

Ateliere Circle of
Security

Estimat: febr iun 2018

Ateliere de 3 zile, desfăşurate în Iaşi, Cluj,
Petroşani și Bucureşti, dedicate profesorilor
despre cum construim medii de învăţare
sănătoase şi sigure din punct de vedere
emoţional. Acest atelier ne va ajuta să înţelegem
cum pot profesorii să răspundă celor mai
importante nevoi ale elevilor pentru o bună
dezvoltare a acestora.

Aceste ateliere sunt organizate gratuit pentru liderii
IMPACT activi. Pentru liderii din afara localităţilor
în care se organizează cursul, încercăm să găsim
cazare la alţi lideri IMPACT din ţară, însă costurile
de transport şi masă vor fi suportate de
participanţi. La un atelier pot participa maxim 12
profesori.

7.

Curs Arhitecţii
Educaţiei

Estimat: ian - iun
2018 (în funcţie
de construirea
grupelor)

Curs de 6 zile acreditat CNFPP (15 credite), pe
metodologia învăţării experenţiale.
se desfăşoară în localităţile acreditate (vezi
http://www.arhitectiieducatiei.ro/cursuri/) se
organizeză în momentul în care se construiesc
grupe de 20 de persoane. Costul cursului este
între 178 si 250 ron (în funcţie de numărul de
participanţi) și acoperă doar cheltuielile pur
administrative.

Acest curs se organizează cu reducere doar
pentru Liderii IMPACT activi, care doresc să
schimbe fundamental modul în care vor facilita
învăţarea la clasă. Liderii care locuiesc în afara
centrelor acreditate pot participa la curs dacă îşi
acoperă ei costurile de cazare şi transport.

8.

Cursuri de Refresh
IMPACT

Estimat: nov
2017

Curs de două zile și jumătate în care ne vom
reîmprospăta cunoştinţele privind metodologia
învăţării în IMPACT, vom discuta despre
provocările de la club şi vom găsi împreună
posibile soluţii. Cursul va avea loc în principalele
regiuni în care se află mai multe cluburi IMPACT:
Iaşi, Cluj și Lupeni. Liderii din afara acestor
localităţi pot participa la curs dacă îşi asumă
costul transportului. FNO va încerca să găsească
cazări la colegii lideri din localităţile respective.

Acest curs este adresat liderilor cu vechime în
IMPACT (peste 3 ani vechime) şi liderilor noi care
s-au alăturat clubului pe parcurs şi nu au participat
la un curs de iniţiere.

9.

Seminar online
Refresh IMPACT

Estimat:
decembrie 2017

Curs online, cu o durată de 6 ore, pe parcursul a
3 întâlniri pe skype, în care ne vom reîmprospăta
cunoştinţele privind metodologia învăţării în
IMPACT, vom discuta despre provocările de la
club şi vom găsi împreună posibile soluţii.

Acest curs este adresat liderilor cu vechime în
IMPACT (peste 3 ani vechime) şi care îşi
desfăşoară activitatea în afara localităţilor în care
au loc cursurile de refresh (menţionate mai sus) iar
distanţa până la localitatea în care au loc cursurile
este prea mare. Seminarul poate fi organizat de
mai multe ori, în funcţie de solicitări.

10.

Întâlniri pe Skype,
pentru pregătirea
cluburilor la
participarea în
competiţiile de
proiecte

La lansarea
fiecărei
competiţii de
proiect

Întâlnire pe skype de 45-60 de minute în care
Managerul Reţelei IMPACT va explica pe larg
criteriile de selecţie a proiectelor de service
learning pentru finanţare, va putea oferi sugestii
şi va răspunde tuturor neclarităţilor. Astfel, la
întâlnirea IMPACT de stabilire a proiectului, liderii
vor putea să ghideze mult mai uşor procesul de
analiză a comunităţii şi de redactare a
formularului de proiect.

Pentru toţi liderii IMPACT seniori şi juniori,
responsabili de facilitarea proceselor de analiză a
comunităţii, selectare a ideii de proiect şi
completare a formularului de proiect.

11.

Academia de service
Learning - Ateliere de
scrierea şi
managementul
proiectelor de învăţare
prin serviciu în folosul
comunităţii

Lansare: ian
2018

Curs de două zile pentru tot clubul IMPACT
(membri şi lideri), prin care veţi învăţa (reaminti)
paşii conceperii unor proiecte de serviciu în
folosul comunităţii, care să fie provocatoare
pentru tineri şi să aducă beneficii reale
comunităţii. Cursurile vor fi susţinute de trainerii
recruţi ai Fundaţiei Noi Orizonturi, la solicitarea
cluburilor. FNO asigura transportul, iar clubul
trebuie să contribuie cu cazarea (în cămine sau
la membri acasă), masa şi materiale.

Aceste cursuri sunt dedicate tuturor cluburile
active din ţară, cu o vechime de peste 3 ani. La
cursuri participă atât membrii cât şi liderii.

Implementare:
ian - mai 2018

