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ActiveGames4Change 
Sport and physical activity learning environment for citizenship, emotional, 
social and e-competencies training

Proiectul ActiveGames4Change1 sprijină tinerii deținuți (aflați în custodie și sub 
supravegherea în cadrul comunității) să dobândească și să utilizeze competențe-cheie 
pentru a facilita incluziunea, educația și angajabilitatea prin dezvoltarea unor materiale 
inovative care vor deschide calea spre învățare.

Acest proiect se concentrează asupra importanței integrării sportului și a activității 
fizice în mediile de Justiție și protecție a tinerilor pentru a promova sănătatea fizică, 
mentală și bunăstarea tinerilor deținuți, precum și pentru a le consolida competențele cheie 
(competențe sociale, emoționale și digitale) și valorile civice active.

Conferința finală internațională din cadrul proiectului, se va axa pe subiecte privind 
Sistemul de Justiție pentru Tineri si Minori. Evenimentul va fi organizat la data de 8 iunie 
2022, între orele 08.00-17.00 CET, la Hotelul Renaissance din Bruxelles, Belgia. 
Scopul nostru este de a discuta despre modalitățile de dezvoltare a competențelor 
socio-emoționale ale tinerilor prin intermediul activității fizice și jocurilor active 
pentru a sprijini incluziunea, educația și spori angajabilitatea. Subiectele care vor fi 
discutate în cadrul programului sunt următoarele:

www.activegames4change.org
1 Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați

Conferință Internațională Finală



Pentru a vă alătura online, de la Bruxelles, în această 
căutare de cunoștințe comune, vă rugăm să faceți clic 
aici pentru a vă înregistra.

Tinerii care încalcă legea: există o 
corelație biologică? (Cum 
funcționează creierul adolescenților? 
Există o legătură între încălcarea legii 
și creierul adolescentului?)

Cum să implicăm tinerii în conflict 
cu legea în societate? 
(Importanța reabilitării și a reintegrării; 
importanța acestor tineri ca viitori 
adulți în societate)

Necesitatea dezvoltării 
competențelor digitale în rândul tinerilor 
(De ce sunt atât de necesare competențele 
digitale?)

Dezvoltarea competențelor prin intermediul 
sportului (De ce sport? Tip de competențe)

Sportul și activitatea fizică ca mediu de învățare (Poate fi o metodologie adecvată pentru 
tinerii deținuți? Care este impactul și eficiența sportului și a activității fizice asupra acestora? 
Proiectul AG4C - metodologie, rezultate etc.)

Care sunt noile abordări privind Justiția Juvenilă? Recomandări privind politici și practici 
(Ce poate fi îmbunătățit? Îmbunătățirea programelor și intervențiilor; Acțiuni educaționale 
mai eficiente)

În cadrul evenimentului, este așteptat un număr de cel puțin 80 de participanți din diferite 
medii (culturale) și cu profiluri profesionale variate: partenerii proiectului, formatori/educatori 
care lucrează cu tinerii, speakeri invitați special cu expertiză în domeniul Justiției pentru 
Tineri si Minori (de exemplu, membri ai Parlamentului, Comisiei Europene și ai Consiliului 
Europei, cercetători, profesori și alte părți interesate). De asemenea, numeroase cunoștințe 
și perspective valoroase vor fi împărtășite la nivel European (Regatul Unit, Portugalia, 
România, Ungaria, Italia, Turcia și Spania). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctN4ps-hP9znTf0HDGx-6sp_BT_xtUoBebxPRPvUMy3MA5Xw/viewform

