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US & THEM:
Diálogo, tolerância, colaboração para uma boa convivência num
mundo multicultural!

NOTAS DA QUARTA REUNIÃO DO
PROJECTO, em ESPANHA

CURSO INTENSIVO PARA APRENDENTES
ADULTOS

A quarta reunião do projecto decorreu de 23 a 24 de Março de 2017 em
Múrcia, Espanha. A reunião começou com a apresentação do estado actual da
implementação do projecto: Todas as actividades foram realizadas como
previsto no plano de trabalho. Logo a seguir à apresentação do estado actual
do projecto, o coordenador informou os parceiros sobre a visita de
monitorização da NA, que teve lugar no dia anterior à reunião.
Terminar o Manual II, onde e quando implementar o Curso Intensivo para
Aprendentes Adultos (Cidadãos de Sociedades Multiculturais) foram os
tópicos principais.
Os outros tópicos de discussão foram sobre os Estudos de Caso e Eventos
Múltiplos (Seminários Nacionais de Disseminação) em Setembro 2017.
Algumas questões sobre o seminário nacional foram clarificadas e
relembradas pelo coordenador
No final da reunião, foi preenchido o questionário de avaliação e distribuídos
os Certificados de Participação.

‘Um Dia na Pele “Do Outro” ‘’

OS ESTUDOS DE CASO ESTÃO EM
PROGRESSO
Um estudo de caso baseado no feedback e avaliação do Focus Group realizado
no final do curso intensivo, foi preparado e será finalizado pelo parceiro Coleg
Cambria. A informação para o Estudo de Caso será fornecida através do
feedback que foi dado pelos participantes que tiraram o “Curso Intensivo
para Aprendentes Adultos”.
Será dirigido a uma grande diversidade de público-alvo, incluindo
Aprendentes Adultos, EA Educadores, fornecedores EA, Stakeholders,
autoridades e decisores políticos e também qualquer outro cidadão. Irão
enfatizar o impacto e efeitos do curso intensivo “Um dia na pele “Do Outro”.
para aprendentes a viverem em sociedades multiculturais e constituirá uma
prova da necessidade de se fortalecer iniciativas e acções para uma educação
multicultural, para uma abordagem consolidada tendo em conta a tolerância,
para uma coexistência pacifica e não violenta. Os Estudos de caso serão
elaborados através de um design comum, que pretende apontar para os
seguintes aspectos, ao nível dos participantes Adultos Aprendentes:
- quais eram as minhas expetativas em relação ao Curso
- o que é que aprendi
-em que é que eu mudei(em termos de mentalidade, atitude,comportamento)
- testemunhos dos participantes
-um pensamento para ’’O Outro’’

For more information please visit our website at:
www.us-and-them.eu

Um curso intensivo para Aprendentes Adultos, que durou 12 horas no decorrer de
3 dias, foi organizado pelos parceiros do projecto nos seus países e na sua língua,
nos meses de Junho e Julho. Todos os parceiros tiveram a pretensão em formar um
ambiente multicultural, consistindo de participantes de diferentes religiões,
culturas, e grupos étnicos de forma a aumentar a consciência cultural entre os
participantes e melhorar o diálogo, a tolerância e a colaboração entre os
aprendentes. O curso, baseado no Manual II, foi realizado pelos educadores de
adultos que participaram no Curso de formação mista para Educadores de Adultos
“Gerir grupos multiculturais e multi-étnicos de aprendentes adultos para a
tolerância e boa convivência” na fase antecedente do projecto. No final do curso,
foi realizado um Focus group com os participantes onde se recolheu informação e
se fez a avaliação do respectivo curso. Os participantes deste curso intensivo
receberam, no fim, um “Certificado de Participação”.
As pessoas que participaram neste curso em todos os países parceiros, ficaram tão
agradadas e satisfeitas, que lamentaram não durar mais tempo. Participaram muito
activamente no curso e o feedback que deram foi realmente digno de nota:
“ Ajudou-me, porque vivemos em comunidade, somos diferentes e temos de
respeitar os outros” “
“Este momento irá ajudar-me a refletir nas minhas atitudes e comportamentos”
‘’Bem, irá [a formação] ajustar-nos aos Ocidentais… é muito útil”
‘’Agradeço ao curso e aos educadores, vejo, agora, o mundo à minha volta,
diferente e mais claro”

PRÓXIMOS PASSOS
►Será organizado por cada parceiro do projecto um seminário
Nacional de disseminação direccionado aos stakeholders e
grupos alvo dos parceiros. Ajudará a apresentar a tese do
projecto, a retirar uma avaliação critica por parte das
instituições que trabalham com os grupo alvo e a validar os
outputs do projecto.
►A quinta, e também, última reunião do projecto será
organizada pelo CIMEM a 9/10 de Outubro em Çan, Turquia.
Será de grande valor, uma vez que decorrerá mesmo antes do
final do projecto..
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