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Perioada de desfășurare: 01.11.2011 – 30.10.2013
Parteneri: Irlanda, Marea
Britanie, Cipru, România, Germania, Polonia, Lituania, Portugalia, Finlanda
Cu peste 500 milioane de utilizatori înregistrați, dacă Facebook era o țară, era a treia țară
ca mărime din lume. Creșterea rețelelor sociale este un fenomen global; într-o perioadă de timp
relativ scurt, a devenit o parte acceptată a vieții noastre de zi cu zi.
Disponibilitatea
oamenilor din toate sectoarele sociale și economice de a se implica în această comunitate
virtuală continuă. Facebook, precum și alte rețele sociale pe care le are, au reușit să creeze noi
mijloace pentru incluziune; noi concepte de identitate; noi definiții ale socialului. Rețelele sociale
nu mai sunt ceva “nou”; acum fac parte din noi, ne definesc; ce facem; cum ne privim pe noi
înșine.
Schimbarea în felul de a gândi care a fost determinată de succesul rețelelor sociale oferă
importante oportunități pentru furnizorii de educație dacă aceștia sunt în stare să câștige
consimțământul publicului și să-l atragă spre rețele sociale pentru a-și crea rețele educaționale
sustenabile.
Dezvoltarea comunității bazată pe bunuri/profit este un concept care consideră că
bunurile/profitul local sunt blocurile de construcții primare necesare pentru dezvoltarea
sustenabilă a comunității. Construind prin priceperea rezidenților locali, prin puterea asociațiilor
locale precum și cu ajutorul instituțiilor locale, dezvoltarea comunității bazată pe bunuri/profit
convinge comunitatea locală existentă să construiască pentru viitor comunități mai puternice,
mai sustenabile. Dezvoltarea comunității în funcție de nevoile sale este abordarea alternativă
pentru dezvoltarea comunităților care să se concentreze asupra identificării nevoilor grupului de
risc și să ofere răspunsuri adecvate. Acest proiect se va referi la elementele celei mai bune
practici ale ambelor abordări de dezvoltare.
Centrul de interes important al acestui proiect este de a conduce un model de micro-rețea
socială în comunități rurale care la rândul lor să se concentreaze asupra identificării tuturor
bunurilor/mijloacelor educaționale precum și a nevoilor educaționale din cadrul comunității lor
iar apoi să creeze parteneriate de învățare viabile și sustenabile între localnici, instituții și mediul
de afaceri pentru a le utiliza și pentru a se adresa nevoilor lor și pentru beneficiul tuturor celor
care trăiesc și muncesc în acea comunitate.
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