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US & THEM:
diálogo, tolerância, colaboração para uma boa convivência
num mundo multicultural!
Project no : 2015-1ROO1-KA204-015131
INTRODUÇÃO
Us&Them é um projecto Erasmus + de dois anos que tem como objectivo
formar educadores que trabalham com adultos, com vista à promoção da
tolerância e da compreensão dos “outros” num mundo multicultural.
O projecto pretende contribuir para o aperfeiçoamento das competências
multiculturais dos educadores que trabalham no campo da educação de
adultos (EA)e irá oferecer oportunidades de aprendizagem de alta qualidade
de formandos que vivem em comunidades diversificadas Com vista à criação
de um grupo de trabalho multicultural e diversificado, neste projecto
participam 8 países englobando várias tradições, culturas, religiões,
valorizando deste modo experiencias pertencentes a culturas
representativas.
O Projecto Us & Them irá fortalecer percursos educativos e formativos de
educadores de adultos (EA)e irá ajudá-los a desenvolver um conjunto de
novas aptidões e competências necessárias para lhes permitir gerir e lidar
melhor com os seus grupos de formandos adultos, tendo em conta campos
como a vida de todos os dias, o trabalho e a integração nas
sociedades/comunidades multiculturais contemporâneas (especialmente
competências-base de gestão de conflitos socioculturais, desenvolvimento
de competências multiculturais com vista à adaptação do ambiente de
aprendizagem a várias culturas e origens, competências para implementar
atitudes positivas face à diversidade linguística, cultural e étnica,
competências de gestão de grupos de formandos diversificados). As novas
competências adquiridas serão utilizadas pelos EA para promover a
tolerância e a compreensão do "outro" nas sociedades multiculturais.
O público-alvo deste Projecto é composto pelos educadores adultos e pelos
formandos adultos
A diversidade na Europa torna obrigatório que se conheça e compreenda as
diferentes tradições, religiões e culturas. Para viver num ambiente mais
pacífico e tornar a Europa num espaço amigável tornou-se necessário
aprender competências para lidar com situações desafiadoras com que nos
deparamos num ambiente multicultural. De acordo com o Eurostat, em
Janeiro de 2014 viviam num Estado-membro UE 33.5 milhões de pessoas
nascidas fora da UE-28 e 17.9 milhões de pessoas tinham nascido num
Estado-membro da UE diferente daquele onde residiam. Pode parecer
inevitável que a coexistência de um grupo tão diversificado de pessoas possa
ser uma fonte de conflitos e de tensões. No entanto, as tensões sociais e os
actos anti-sociais gerados por múltiplos factores (i.e. diferentes tipos de
educação religiosa, diferentes tradições culturais, filiação a diferentes etnias
ou grupos sociais, etc.) podem ser neutralizados e prevenidos através da
educação não informal e informal e da formação para a tolerância,
reconhecimento da diversidade, abertura, compreensão e conhecimento
mútuo

Em breve teremos disponivel o site e a página de Facebook
„Us&Them” !

REUNIÃO INICIAL NA ROMÉNIA

Os parceiros tiveram a primeira reunião do Projecto em Pitesti, Roménia, a 19 e 20
de novembro de 2015. A reunião teve como objectivo criar um ambiente amigável
entre os parceiros com vista à partilha das suas ideias sobre o projecto,
estabelecendo um entendimento comum sobre os temas e os conceitos e uma
visão unitária das actividades a desenvolver.
Os parceiros debateram alguns termos, por exemplo, o de "educador de adultos",
uma vez que poderiam ter diferentes entendimentos. Foram também feitas
considerações a propósito dos conceitos de "cultura" e de "religião". Foram
igualmente tomadas decisões acerca do currículo para a formação de mobilidade
de educadores de adultos que terá lugar em Itália. Um dos principais debates
centrou-se na procura de resposta para as questões Qual deverás ser o enfoque? É
a cultura ou é a religião que desenha a linha e cria tensão entre os povos? Os
parceiros discutiram este tema e concordaram que iriam desenvolver pesquisa de
terreno na região onde residem. Outro assunto importante que foi abordado diz
respeito à necessidade de definir o perfil de educador de adulto no âmbito deste
projecto e procurou-se identificar quem será o potencial público-alvo em cada país
parceiro (as características do sistema a nível local e regional, as redes, as infraestruturas culturais, etc.).
O debate continuou no sentido de identificar que tipo de resultados se pretende
que a pesquisa alcance. Foram levantadas questões como quais são as
competências de um EA? e Educação de adultos na Europa em 2015 (conflitos,
mobilidade europeia, novas políticas & programas para migrantes e refugiados,
marcado de trabalho, etc.). Os parceiros decidiram utilizar informação recolhida em
artigos científicos, livros e resultados de investigação desenvolvida sobre esta
temática (p.ex. a Teoria das Dimensões Sociais do psicólogo social holandês Geerst
Hofstede).
Com vista a apoiar o desenvolvimento da segunda actividade, que será o
Curriculum para EA, os "factores de sucesso da formação de adultos em contextos
multiculturais" foi outro dos tópicos abordados, uma vez que estes factores devem
ser tidos em conta no momento de concepção do currículo para EA.

PRÓXIMOS PASSOS
►Será realizado um relatório transnacional, baseado nas
características específicas de diversas culturas e sub-culturas
europeias
►O parceiro italiano (Staff Consulte s.r.l.) vai receber o evento
de formação conjunta de pessoal, de curto prazo, dirigida a
Educadores de Adultos. A formação de mobilidade terá a
duração de 5 dias e será realizada entre os dias 15e 19 de
Fevereiro de 2016, em Roma
O relatório transnacional e a formação conjunta de pessoal, de
curto prazo em Itália, servirão de base para o desenvolvimento
do Currículo
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www.cardet.org
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MURCIA www.fuem.es
*Consuelo García Sánchez consugar@um.es
4. LOUTH AND MEATH EDUCATION AND TRAINING BOARD
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Francesco Lembo lembo.francesco@gmail.com
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*Ana Sofia Da Silva s.silva@anjaf.pt
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