
"Tineret în Acțiune" (Youth in Action) este programul Uniunii Europene  care susține activitățile de învățare nonformală pentru tineri. El vizează promovarea cetățeniei 

active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și de toleranță, sprijinirea înțelegerii reciproce între tinerii din diferite țări și întărirea cooperării europene.
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	*	elaborarea	unui	sistem	paralel	care	să	

				includă	măsuri/variante	de	educație	

				profesională;

	*	o	reformă	a	educației	care	să	

				detalieze	maniere	de	ın̂cadrare	

			/reintegrare	a	celor		care	

				abandonează	școala;

*		eliminarea	corupției	din	sistemul	

			de	ın̂vățământ;

*	reformă	comună	ın̂	toate	formele	de

			educație	din	UE;

*	cultura	civică	ın̂	școli	generale	și	

			licee	;

*		parteneriatul	instituțiilor	de	

			ın̂vățământ	preuniversitar	și	universitar	cu	companiile	angajatoare	dar	și	cu		alte	

			instituții/organizații/�irme	care	pot	oferi	locuri	de	muncă	tinerilor;

*	ın̂curajarea	investițiilor	ın̂ 	mediul	rural;

*	mobilitate	pe	criterii	educaționale,	recunoașterea	ın̂	UE	a	certi�icatelor	care	

			atestă	cunoștințele,	pregătire	etc,	pe	specializări	pentru	tinerii	fără	acces	la	educație	

			preuniversitară;

*	a	better	education	especially	at	an	early	age,	education	related	with	all	domains	(medicine,

				musical,	sport,	life);

*	10	clase	obligatorii,	sancțiuni	dure	pentru	părinții	care	nu	duc	copiii	la	școală,	informarea

			intensivă	și	diversă	cu	privire	la	oportunitățile	pe	care	le	au	urmând	studii	medii	sau

			superioare.
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*	implicarea	asociatiilor	studentesti	pentru	a	face	campanii	de	informare	ın̂	mediul	rural	la	orele	de	dirigenție;
*		motivarea	asistenților	sociali	(�inanciar,	bonusuri	pentru	munca	lor)	ın̂	vederea	sprijinirii	familiilor	sărace	cu	
			copii;
*	ın̂curajarea	ın̂toarcerii	tinerilor	ın̂	mediul	rural	ın̂	ocupații	speci�ice	(agricultură,	manufactură,	creșterea	
			animalelor	etc)	prin	scheme	�inanciare	sustenabile;
*	programe	gratuite	oferite	de	stat	pentru	tineri	pentru	a	căpăta	experiența	ın̂	jobul	pentru	care	optează;

*	ședinte	ın̂	cadrul	școlilor	cu	părinții	pentru	a-i	ajuta	și	pentru	a	le	oferi	metode	de	a-și
			ajuta	copii;
*	scăderea	cerintelor	angajatorilor	ın̂ 	ceea	ce	privește	nivelul	de	experiență	al	
			absolvenților;
*	mai	multe	intershipuri,	poate	chiar	stagii	de	practică	mai	ın̂delungate	(3,6,	9	luni)
			plătite	cu	venitul	minim	pe	economiepentru	studenții	și	absolvenții	de	facultate;
*		schimburi	de	expriență	naționale	și	internaționale	care	să	le	permită	tinerilor	
			dezvoltarea	competențelor;
*	pentru	tinerii	din	mediul	rural,	cei	cu	situații	materiale	și	familiale	incerte	–	derularea	
				de	cursuri	de	cali�icare,	sesiuni	de		consiliere	ın̂	vederea	integrării	sociale;
	*	introducerea	stagiilor	de	practică	ın̂	cadrul	programelor	universitare;
			*	organizarea	de	sesiuni	de	orientare	și	consiliere	profesională;
																																														*	cursuri	de	cali�icare;		
																																																				*	training	specializat/practică	ın̂	liceu;
																																																							*	realizarea	de	centre	de	formare	profesională	ın̂	mediul	
																																																										rural;
																																																								*	realizarea	unor	programe	de	internship	pentru	tinerii
																																																											șomeri;
																																																													*	implicarea	organizațiilor	de	ocupare	a	forței	de		
																																																																muncă	ın̂	viața	tinerilor;
																																																												*	many	programs/trainings	which	include	people	from
																																																															all	social	categories	

*	ın̂curajarea	tinerilor	de	a-și	urma	visurile,	de	a	alege	să	facă	ceea	ce	le	place	și	să		câștige	din	acest	lucru;
*	importanța	investiției	ın̂	dezvoltarea	personală	
*	seriozitate,	dedicare	ın̂	ceea	ce	faci	;
*	ședinte	de	psihoterapie	pentru	orientare	profesională.
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 STAKEHOLDERI STAKEHOLDERI STAKEHOLDERI

*	tinerii	cu	o	situație	�inanciară	precară;
*	absolvenți;
*	persoane	sărace;
*	șomeri;
*	persoane	recali�icate;
*	persoane	cu	dizabilități;
*	mame	singure;
*	recali�icați.

*	autoritățile	locale;
*	mass-media:promovarea	exemplelor	positive;
*	AJOFM
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