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*Elif Soydemir soydemirelif@yahoo.com 
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INTRODUCERE 
 
Noi&Ei este un proiect Erasmus+ cu durata de doi ani având ca scop 
instruirea educatorilor care lucrează cu adulți, pentru a promova toleranța și 
îmțelegerea față de ‘ceilalți’ într-o lume multiculturală. 
Proiectul va îmbunătăți abilitățile multiculturale ale educatorilor din 
domeniul educației adulţilor (EA) și va oferi oportunități educaționale de 
calitate cursanților care trăiesc în comunități mixte. Pentru a crea un grup 
mixt multicultural, proiectul reunește 8 țări participante și tradiții, culturi, 
religii diverse, valorizând astfel experiențe care aparțin unor culturi 
reprezentative: creștini, musulmani, evrei, hindi.  
Proiectul Noi&Ei va consolida traiectoriile educaţionale şi de formare ale 
educatorilor din EA și îi va ajuta să dezvolte un set de noi abilități și 
competențe (în special abilități soft în managementul conflictelor socio-
culturale, dezvoltarea abilităților multiculturale pentru adaptarea 
contextului de învățare la diferite culturi și medii, abilități de implementare a 
unor atitudini pozitive față de diversitatea lingvistică, rasială, culturală & 
etnică, abilități de management al diversității grupului de cursanți), necesare 
pentru a le permite să lucreze și să ghideze mai bine grupurile lor de cursanți 
adulți în sfera existenței, muncii și integrării în societățile/comunitățile 
multiculturale din prezent. Competențele nou achiziționate vor fi utilizate de 
educatorii din EA pentru a promova (printre cursanții lor) toleranța și 
înțelegerea față de “celălalt” în astfel de comunități. Grupurile țintă cărora li 
se adresează proiectul sunt educatorii de adulți și cursanții adulți.   
Diversitatea din Europa face obligatorie cunoașterea și înțelegerea 
diferitelor tradiții, religii și culturi. Pentru a trăi într-un mediu mai liniștit și 
pentru a face Europa un loc prietenos, devine necesară deprinderea 
abilităților necesare administrării situațiilor dificile care apar în mediile 
multiculturale. Potrivit Eurostat (2014), în ianuarie 2014 erau 33,5 milioane 
de locuitori născuți în afara UE-28 care trăiau într-un stat membru UE, iar 
17,9 milioane de persoane erau născuți într-un alt stat membru UE decât cel 
în care erau rezidenţi. Coexistența unor asemenea grupuri diverse de 
oameni poate servi ca sursă de conflict și tensiunea dintre aceste grupuri 
pare că nu poate fi evitată. Totuși, tensiunile sociale și faptele antisociale 
generate de factori multipli (de ex. un mediu religios diferit, tradiții culturale 
diferite, afilierea la diferite etnii sau grupuri sociale etc.) pot fi dezamorsate 
și prevenite prin educația și instruirea non-formală și informală pentru 
toleranță, acceptare, deschidere, înțelegere și cunoaștere reciprocă, adică 
exact ceea ce proiectul Noi&Ei intenționează să facă.       

 
 

URMĂTORII PAȘI 
►Va fi pregătit un Raport Transnațional referitor la trăsăturile 
specifice ale diferitelor culturi și sub-culturi europene. 
►Partenerul italian (Staff Consult s.r.l.) va găzdui un eveniment 
de formare intensivă comună a personalului, adresat  
educatorilor de adulți. Mobilitatea de formare va dura 5 zile și 
se va desfășura la Roma între 15 și 19 februarie 2016.  
Raportul Transnațional și formarea intensivă comună a 
personalului din instituțiile partenere  în Italia vor servi ca bază 
pentru elaborarea  Curriculumului.  
 
 
 
 

‘’Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei 
publicații nu constituie o adeziune la conținutul care reflectă 
exclusiv opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată 
responsabilă  de eventuala utilizare a informațiilor pe care le 
conține." 
 
 

REUNIUNEA DE DEMARAJ DIN ROMÂNIA 

 
Partenerii au avut prima reuniune de proiect în Pitești, România, în 19-20 
Noiembrie 2015. Scopul întâlnirii a fost de a crea un mediu de lucru eficient pentru 
parteneri, pentru ca aceștia să  împărtășească idei despre proiect, să ajungă la o 
înțelegere comună a termenilor și conceptelor și la o viziune unitară asupra 
activităților. Partenerii au avut dezbateri cu privire la unii termeni, precum 
‘educator de adulți’, care poate avea diferite accepții și au fost subliniate diferite 
considerente referitoare la conceptele de ‘cultură’ și ‘religie’. S-au luat decizii 
referitoare la Curriculumul pentru mobilitatea de formare a educatorilor de adulți 
care va avea loc în Italia. Discuțiile principale din timpul reuniunii s-au referit la: Pe 
ce ar trebui pus accentul? Ceea ce separă și creează tensiune între oameni este 
cultura sau religia? Aceste concepte sunt la fel sau au un sens diferit? Partenerii au 
discutat pe marginea acestui subiect și au fost convenit să realizeze o cercetarea 
practică în zona unde locuiesc. O altă chestiune importantă care s-a abordat s-a 
referit la educatorii de adulți cu care se va lucra în proiect. S-a evidențiat cine va 
face parte din grupul țintă în fiecare țară parteneră. Este nevoie de un profil al 
Educației Adulților (caracteristicile sistemului la nivel local și regional, rețele, 
infrastructură culturală etc.) și acesta va fi realizat pentru fiecare țară parteneră.     
Discuția a continuat cu caracteristicile studiului care trebuie realizat. S-a pus 
întrebarea “Care sunt abilitățile unui educator din  EA?” și “Educaţia Adulţilor în 
Europa anului 2015” (conflicte, mobilitatea europeană, noi politici & programe 
pentru imigranți și refugiați, piața muncii etc.). Partenerii au hotărât să folosească 
date din studii științifice, cărți, și cercetări (de ex. lucrările cercetătorului și 
psihologul social olandez Geert Hofstede și teoria sa despre dimensiunile culturale). 
Referitor la al doilea produs al proiectului, care va fi Curriculumul pentru educatorii 
din  EA, un alt subiect abordat a fost “Factori de succes în mediile multiculturale 
EA”. S-a discutat despre nevoile de instruire ale cursanților adulţi căci ele ar trebui 
luate în considerare când se elaborează curriculumul pentru educatorii din EA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
În curând vom inaugura site-ul și pagina de Facebook 

„Noi&Ei”! 
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