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NOI & EI: 
dialog, toleranță, colaborare pentru buna conviețuire 

într-o lume multiculturală! 
Proiect no : 2015-1ROO1-KA204-015131 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTAȚI-NE: 
 
1. GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ  (coordonator)   
www.gie.ro 
*Georgeta Chirleşan  g.chirlesan@gie.ro 
2. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD    
www.cardet.org 
*Charalambos Vrasidas pambos@cardet.org 
3. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA   www.fuem.es 
*Consuelo García Sánchez consugar@um.es 
4. LOUTH AND MEATH EDUCATION AND TRAINING BOARD 
www.meathvec.ie  
*Elizabeth Lavery elavery@lmetb.ie 
5. STAFF CONSULT S.r.l.  www.staffconsult.it 
Francesco Lembo    lembo.francesco@gmail.com 
6. ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA A ACÇÃO FAMILIAR 
www.anjaf.pt 
*Ana Sofia Da Silva s.silva@anjaf.pt 
7. ÇAN İLÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ    www.can.meb.gov.tr  
*Elif Soydemir soydemirelif@yahoo.com 
8. COLEG CAMBRIA www.cambria.ac.uk 
*Simon Hughes    Simon.hughes@cambria.ac.uk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE AM REALIZAT PÂNĂ ACUM… 
 
1. Raportul Transnational despre trăsăturile specifice ale diverselor culturi 
și subculturi Europene.  
 
Principalele constatări ale acestui raport sunt:  
• Există o serie de situații diferite în țările partenere: combinația de culturi, 
religii și etnii este unică în fiecare țără. Trăsăturile lor prezintă similitudini 
dar și diferențe.   
• În societățile multiculturale, media joacă un rol cheie care ar trebui, într-un 
fel sau altul, luat în considerare când este vizată pregătirea în domeniul 
Educației Adulților.   
• Se manifestă o nevoie acută de a coordona diverse acțiuni existente la 
nivel local. 
• Nu există conflicte relevante culturale sau religioase în țările analizate. 
• S-a remarcat o respingere a ideii de a practica multiculturalismul iar acest 
fapt se datorează lipsei de cunoaștere reciprocă.  
• În studiul nostru, realizat cu ajutorul chestionarelor, interviurilor și focus-
grupurilor, s-a constatat predominanța unor răspunsuri neutre, drept 
consecință a lipsei de cunoaștere reciprocă și a contactelor dintre oameni 
care aparțin unor culturi diverse. Faza de cercetare a proiectului a 
demonstrat cât de necesar este proiectul “Us&Them” deoarece mai sunt 
multe lucruri de făcut în ceea ce privește educația și pregătirea pentru 
îmbunătățirea reală a multiculturalismului în societățile noastre. 
 2. Curriculum pentru cursul de pregătire al Educatorilor de Adulți  
‘’Gestionarea grupurilor multiculturale și multietnice de cursanți adulți 
pentru toleranță și o bună conviețuire’’: are ca scop sprijinirea dezvoltării 
abilităților educatorilor de adulți. Acesta include definiții conceptuale pentru 
educația multiculturală, obiectivele și rezultatele învățării și furnizează 
sugestii, materiale și resurse practice pentru educatori. El reprezintă baza 
pentru blended learning a educatorilor de adulți în proiectul nostru.  
3. Planul educațional al cursului de pregătire a Educatorilor de Adulți: 
furnizează informații despre blended learning: cursuri face-to-face  (20 ore), 
cursuri online (20 ore) și cursuri la Lisabona în septembrie (40 ore). 
4. Conceperea modulelor pentru cursurile online: 3 module cu 2 unități 
fiecare și anume: M1 “Nevoile de pregătire ale educatorilor de adulți”; M2 
“Profesorul Incluziv”; M3 “Sprijinirea  cursanților”. 
5. A doua întâlnire de proiect: a avut loc pe 6 și 7 aprilie 2016 în Drogheda 
(Irlanda). Rezultatele și realizările de până acum au fost analizate iar sarcinile 
și activitățile care ne așteaptă au fost planificate cu atenție.     
 

 

PAȘII URMĂTORI 
  

►Partenerul portughez ANJAF va fi gazda Mobilității de trainig 
a cursanților adulți. Trainingul va dura 5 zile șI va fi organizat 
între 25-30 septembrie 2016 la Lisabona, Portugalia. 
►A treia întâlnire a proiectului se va organiza pe 22/23 
noiembrie la Nicosia, Cipru.    
►Manualul I al educatorior pentru adulți este în perioada de 
dezvoltare ș curând va fi finalizat.  
► În september 2016 va începe proiectarea Manualului II 
pentru cursanții adulți.   
 
 
 

‘’Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei 
publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care 
reprezintă doar părerile autorilor, iar Comisia nu poate fi 
responsabilă de modul în care se folosesc informațiile care sunt 
conținute în prezentul material." 
 
 

EVENIMENTUL COMUN PENTRU PREGĂTIREA  
PERSONALULUI 

 

Evenimentul comun pentru pregătirea personalului s-a desfășurat între 15-19 
februarie 2016, la Roma. Gazda și organizatorul acestei mobilități de pregătire a 
fost partenerul italian, STAFF CONSULT s.r.l. Training-ul a servit drept bază pentru 
dezvoltarea Curriculum-ului și Manualului pentru blended learning care vizează 
educatorii de adulți. Pe durata training-ului, participanții au avut ocazia să viziteze 
instituții, să se întâlnească cu profesioniști și să participe la prelegeri ale experților 
pe problematica proiectului ”Us&Them”. Instituțiile vizitate unde  au avut loc 
activitățile de pregătire și schimb de bune practici sunt: Biblioteca publică  “G. 
Mameli”; Centrul Celio Azzurro ECEC – un centru de primire a copiilor de imigranți 
și italieni; Caritas-Migrantes Roma; Școala de limbă italiană pentru imigranți; Centro 
Iniziativa Democratica Insegnanti; Muzeul de Artă Contemporană din Roma “MAXXI 
Museum of XXI century art MAXXI”.  
 Pe perioada de training, au mai fost incluse și dezbateri, ateliere, mese rotunde 
evaluări inițiale și finale, după fiecare vizită sau prelegere.  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați website-ul: 

www.us-and-them.eu   
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