
   

  

 

 
Tipus de projecte 

                               
                                TRAINING COURSE 

 
Nom del projecte  

Youth Trainers Academy  
 

Temàtica  
Pedagogia  

 
Lloc  

Zakopane, Polònia  
 

Dates i duració  
Del 9 al 15 d’octubre 2022 (7 dies) 

 
Nombre de  places 

disponibles 
 

 
6 participants (+18 anys, sense límit d’edat) 

Data límit  
El més aviat possible 

 
Organització  d’acollida 

 
 

Europa Iuvenis Association  
 

Despeses  
Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 

la Unió Europea. 
 

Descripció/ Tasques/ 
Característiques 

 

Descripció: 

 

Youth Trainers Academy està enfocat com un curs de formació 
per a youth workers, és a dir, per a persones actives a la seva 
comunitat local (entrenadors, voluntaris locals, professors, 
treballadors socials, monitors, etc.).  
 
L’objectiu és donar-los noves habilitats i coneixements per 
preparar-se i realitzar diferents tipus de tallers i formació 
dedicat als joves, sobretot al camp de participació activa i 
valors europeus. 
 
Durant una setmana, aprendrem a preparar bons 
tallers/formacions, responent a les necessitats, definint 
objectius i mètodes d’educació no formal, així com 
intercanviarem experiències en un grup internacional. 
 

Organització amfitriona: 
 

L'Associació Europa Iuvenis és l'ONG amb més experiència a 
la regió d’Opolskie, treballant en l'àmbit de la política de 
joventut.  



   

  

 
 
 
 
 

 
Donem suport al desenvolupament de consells de joves a les 
comunitats locals i formem activistes del govern local,  
treballadors juvenils, líders locals, animadors i tutors de 
consells de joventut.  
 
Recolzem tot tipus d’iniciatives i propostes relacionades amb 
l’apoderament de la joventut tant a nivell local, regional i 
internacional. 
 
Localització:  
 
La formació es farà a Zakopane, que és coneguda com la capital 
de les muntanyes poloneses. 
 
L’entorn al voltant de les muntanyes Tatra ens donarà l’energia 
i la connexió que necessitem per a les activitats que farem cada 
dia. D’aquesta manera també podrem aprendre sobre activitats 
basades en l’educació a l’aire lliure. 
 
Els participants seran allotjats en una casa amb vista a la 
muntanya, en habitacions de 2-4 persones amb lavabos. 
 

Països participants: 

 

Macedònia, Polònia, Geòrgia i Espanya.  

 

Més informació i com 
inscriure’s 

  
Enviar CV i carta de motivació en anglès a: 
 
voluntariat.internacional@udg.edu amb l’objecte “TC  
 
Youth Trainers Academy” com a títol del correu. 
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