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CONTACTE-NOS : 
 
1. GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ (coordenador)   
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O QUE ALCANÇÁMOS ATÉ AGORA… 
 O CURSO DE FORMAÇÃO PARA EDUCADORES DE ADULTOS com o título 
"Gestão de grupos multiculturais e multiétnicos para a tolerância e boa 
convivência" onde participaram 35 educadores de adultos, dos países 
parceiros (2-3 pessoas por instituição). O curso teve três partes: 

a) Formação Face-a-face: 20 horas de formação pedagógica, cultural e 
linguística, obtida no país dos participantes. 
b) Formação Online: 20 horas  de Formação Online , preparada pela CARDET 
(Chipre) e ministrada através do seu portal MOODLE. A Formação consistiu 
de 3 módulos (cada um com 2 unidades); nomeadamente::  

 Modulo 1 “As necessidades de Formação dos Educadores de 
Adultos” 

 Modulo 2 “Educador Inclusivo”  

 Module 3 “Apoiar os Aprendentes” 
c) Formação de mobilidade no estrangeiro: Foram realizadas, por adultos 
aprendentes,  40 horas de Formação face a face, em Lisboa, no parceiro 
português ANJAF. A Formação decorreu em 5 dias (25 a 30 de Setembro 
2016) e desenvolveu assuntos como a Educação Multicultural e 
Intercultural, Imigração e Cidadania, Educação de Adultos e Sensibilização 
para os Meios de comunicação.. As actividades abrangeram 8 horas por dia 
e englobaram palestras, apresentações, debates, workshops, discussões, 
mesas redondas e avaliação inicial e final. Os participantes interagiram com 
profissionais e especialistas, e isso ampliou as suas perspectivas, 
fundamentou o entendimento e consolidou a compreensão sobre a 
abordagem de uma coexistência pacifica em sociedades mistas, do ponto de 
vista cultural, religioso, racial e étnico.  
 

…E CONTINUAMOS A TRABALHAR NO… 
MANUAL II PARA APRENDENTES QUE VIVEM EM SOCIEDADES 
MULTICULTURAIS. Com o titulo “Um dia na pele do Outro”. O manual é 
endereçado a Educadores de Adultos. Irá conter exemplos de planos de 
sessões e actividades práticas, mas ao mesmo tempo irá ser uma ferramenta 
de aplicação genérica, utilizável numa grande escala, já que a nossa intenção 
é de providenciar os utilizadores com exemplos que possam encaixar em 
qualquer grupo multicultural, e, ainda mais, poderá permitir aos educadores 
planearem os seus próprios planos de sessão e actividades para novos 
grupos/contextos multiculturais. Este manual tem a intenção  de ser um 
modelo inspirador para educadores de adultos, de como trabalhar com 
grupos multiculturais de adultos aprendentes, sem limitar os educadores 
aos planos e actividades fornecidos no mesmo.  

PRÓXIMOS PASSOS 
  
►Organizar um workshop com especialistas e Stakeholders, 
apresentar-lhes o “Manual II, para aprendentes que vivem em 
sociedades multiculturais”, para o aperfeiçoar e finalizar com 
base nos seus comentários.  
►Realizar um curso intensivo para adultos aprendentes 
(cidadãos de sociedades multiculturais) em cada país parceiro, 
em Fevereiro de 2017. Este curso será baseado no Manual II 
► Elaborar Estudos de Caso através dos resultados e feedbacks 
dos questionários do Curso Intensivo. 
► Organizar a 4ª Reunião do projecto, a 23/24 Março,  em 
Múrcia, Espanha. 
 

TERCEIRA REUNIÃO DO PROJECTO                                                                                                                                  
 

A Terceira reunião do projecto ocorreu a 22 e 23 de Novembro 2016, em Nicosia, 
Chipre. Sete instituições parceiras estiveram presentes na reunião, cada uma com 
um ou dois representantes. O objectivo para esta 3ª reunião foi fazer uma 
visualização  global ao progresso do projecto por forma a ver o que já se encontra 
realizado,  o que se encontra pendente e o trabalho /tarefas futuras, para nos 
focarmos mais fortemente na elaboração do Manual II e na preparação do Curso 
intensivo  de adultos aprendentes; analisar a gestão e actividades de 
Disseminação/Exploração. A reunião foi essencial para preparar e decidir as 
principais actividades e prazos dos Outputs Intelectuais que terão de ser alcançados 
durante o segundo ano de vida do projecto. No final organizou-se, também, uma 
reunião do Comité de Direcção (SC).  

 
 
 

 

 
Para mais informações, por favor, visite o nosso site 

www.us-and-them.eu   

‘“Esta publicação tem o apoio da Comissão Europeia o que não 
constitui o endosso do conteúdo. Esta publicação reflete 
unicamente a visão do autor, e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por nenhum uso que possa ser dado à 

informação aqui contida.” 
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