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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AM FINALIZAT DEJA… 
  

CURSUL DE FORMARE PENTRU EDUCATORII DE ADULȚI cu titlul 
”Managementul grupurilor multiculturale și multietnice pentru toleranță și 
bună coexistență”  
35 de formatori de adulți din țările partenere au participat la curs (2-3 
persoane per instituție). Cursul a avut 3 părți:  
a) Formare față-în-față: 20 de ore de formare pedagogică, culturală și 
lingvistică au fost furnizate în țările participanților;  
b) Formare online: 20 de ore de formare online, pregătită de CARDET (Cipru) 
și furnizată prin portalul lor MOODLE. Formarea a constat din 3 module 
(fiecare cu 2 unități), şi anume:  

 Modulul 1 “Nevoile de formare ale educatorilor de adulți”  

 Modulul 2 ”Profesorul incluziv”  

 Modulul 3 “Sprijinirea persoanelor care învaţă”  
c) Mobilitate de formare în străinătate: 40 de ore de formare față-în-față au 
fost realizate de către formabilii adulţi în Lisabona, la partenerul portughez 
ANJAF. Formarea a durat 5 zile (25 - 30 septembrie 2016) și a abordat 
aspecte legate de Educația multiculturală și interculturală, Imigrare și 
cetățenie, Formarea adulților și conștientizare prin mass-media. Activitățile 
au durat 8 ore zilnic și au constat în prelegeri, prezentări, dezbateri, ateliere 
de lucru, discuții, mese rotunde, evaluări inițiale și finale. Participanții au 
interacționat cu profesioniști și experți, lărgindu-și astfel perspectivele 
multiculturale, au fundamentat și consolidat înțelegerea vizavi de abordarea 
paşnică a coexistenței în societățile mixte din punct de vedere cultural, 
religios, rasial și etnic. 
 

…ŞI CONTINUĂM SĂ LUCRĂM LA… 
 

MANUALUL II PENTRU FORMABILI CARE TRĂIESC ÎN SOCIETĂȚI 
MULTICULTURALE cu titlul ”O zi în pantofii ”Celuilalt””. Manualul este 
adresat educatorilor de adulți şi va conține exemple de planuri de lecție și 
activități practice, dar va fi , în același timp, un instrument general replicabil, 
care va putea fi utilizat la scară largă, intenția noastră fiind de a furniza 
utilizatorilor exemple care se potrivesc oricărui grup multicultural, și mai 
mult decât atât, care să permită educatorilor să dezvolte propriile planuri de 
lecție și activități pentru grupuri/contexte multiculturale noi. Acest manual 
se doreşte a fi un model de inspirație pentru educatorii de adulți despre cum 
să lucreze cu grupuri multiculturale de adulți fără a se limita la lecțiile și 
activitățile din manual.  

PAȘII URMĂTORI 
  
►Organizarea unui atelier de lucru cu experți și persoane 
interesate, prezentarea ”Manualului II pentru adulţii care 
trăiesc în societăți multiculturale”, rafinarea și finalizarea 
acestuia pe baza comentariilor experților. 
►Implementarea unui cursului pentru adulți (cetățeni ai 
societăților multiculturale) în fiecare dintre țările partenere în 
februarie 2017. Cursul se va desfășura pe baza Manualului II.  
►Elaborarea de studii de caz bazate pe rezultate și 
recomandări obținute în urma implementării cursului intensiv. 
►Organizarea celei de-a patra reuniuni de proiect în Murcia, 
Spania în perioada 23-24 Martie. 
 

”Sprijinul Comisiei Europene pentru producția acestei publicații 
nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai 
punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă 
pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine."  
 
 
 

A TREIA REUNIUNE DE PROIECT                                                                                                                                  
 

A treia reuniune de proiect a avut loc în perioada 22 – 23 noiembrie 2016, la 
Nicosia, în Cipru.  Şapte instituții partenere au participat la reuniune, fiecare cu câte 
unul-doi reprezentanți. Obiectivele celei de-a treia reuniuni au fost de a analiza 
progresul proiectului în ansamblu şi de a evidenţia rezultatele obţinute, activitățile 
în derulare şi sarcinile următoare; focalizarea la maxim pe elaborarea Manualului II 
și pregătirea cursului intensiv pentru cursanții adulți; analizarea managementului și 
a activităților de diseminare/exploatare. Reuniunea a avut un rol crucial în 
pregătirea și luarea de decizii asupra activităților principale și a termenelor limită 
ale produselor intelectuale care vor fi dezvoltate în cel de-al doilea an de 
implementare a proiectului.  La finalul reuniunii a fost organizată de asemenea şi o 
şedinţă a Comitetului Director. 
 

 
 
 

 

 
Pentru mai multe informații, vizitați pagina web: 

www.us-and-them.eu   

http://www.gie.ro/
mailto:g.chirlesan@gie.ro
http://www.cardet.org/
mailto:pambos@cardet.org
http://www.fuem.es/
mailto:consugar@um.es
http://www.meathvec.ie/
mailto:elavery@lmetb.ie
http://www.staffconsult.it/
mailto:lembo.francesco@gmail.com
http://www.anjaf.pt/
mailto:s.silva@anjaf.pt
http://www.can.meb.gov.tr/
mailto:soydemirelif@yahoo.com
http://www.cambria.ac.uk/
mailto:Simon.hughes@cambria.ac.uk
http://www.us-and-them.eu/

