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US & THEM:
dialog, toleranță, colaborare pentru o bună coexistență
într-o lume multiculturală!
Proiect nr.: 2015-1ROO1-KA204-015131
NOTE DE LA A PATRA REUNIUNE DE
PROIECT DIN SPANIA

CURS INTENSIV PENTRU FORMABILII
ADULȚI “O zi în pantofii CELUILALT”

A patra reuniune de proiect a avut loc între 23 și 24 martie 2017 în Murcia,
Spania. Reuniunea a început cu prezentarea stadiului implementării
proiectului: toate activitățile prevăzute conform planului de lucru. Imediat
după prezentarea stadiului implementării proiectului, coordonatorul a
informat partenerii cu privire la vizita de monitorizare efectuată de
Agenția Națională cu o zi înaintea reuniunii.

Un curs dedicat formabililor adulți, cu durata de 12 ore și finalizat în trei
zile, a fost organizat de către partenerii din proiect în fiecare țară și în
limbile naționale, pe parcursul lunilor iunie și iulie. Toți partenerii au
intenționat să creeze un mediu multicultural, alcătuit din participanți din
diferite grupuri religioase, culturale și etnice, în scopul de a crește gradul
de conștientizare culturală și de a îmbunătăți dialogul, toleranța și
colaborarea între cursanți. Cursul s-a bazat pe Manualul II și a fost furnizat
de formatorii care au participat în faza anterioară a proiectului la cursul de
formare combinat ”Managementul grupurilor multiculturale și multietnice
pentru toleranță și bună coexistență”. În fiecare țară, la finalul cursului a
fost organizat un focus grup pentru evaluare și colectare de feedback.
Pentru finalizarea cursului fiecare participant a primit un ”Certificat de
participare”. Toți cursanții au fost multumiți de sesiunile de formare și șiau manifestat regretul cu privire la durata relativ scurtă a cursului. Cu toții
s-au implicat în mod activ în cadrul activităților și au avut un feedback
demn de remarcat :
“M-a ajutat pentru că trăiesc într-o comunitate cu oameni diferiți și
trebuie să ne respectăm reciproc.”
“Acest curs m-a făcut să reflectez asupra atitudinilor și comportamentului
meu.”
”Ei bine, [cursul] ne-a făcut să ne adaptăm situației cu care ne confruntăm
acum cu occidentalii ... a fost foarte util.”
“Datorită acestui curs și formatorilor văd într-un mod diferit și mai clar
lumea din jurul meu. "

Principalele subiecte ale agendei de lucru au fost cu referire la finalizarea
Manualului II și aspecte cu privire la Cursul intensiv pentru formabilii adulți
(cetățeni din comunități multiculturale). S-au purtat discuții și despre
Studiile de caz și Evenimentele de multiplicare (seminarii naționale de
diseminare) care vor fi organizate în luna septembrie 2017.
La finalul reuniunii, s-au completat chestionare de satisfacție și s-au
eliberat certificatele de participare.

STUDIILE DE CAZ SUNT ÎN PROGRES DE
DEZVOLTARE
Coleg Cambria a pregătit și va finaliza studiile de caz dezvoltate de baza
feedback-ului și evaluării Focus Grupurilor organizate în fiecare țară la
finalul cursului intensiv. Fiecare organizație parteneră a furnizat un studiu
de caz național cuprinzând informații colectate din feedback-ul oferit de
participanți cu privire la ”Cursul Intensiv pentru Formabilii Adulți”.
Studiile de caz vor fi adresate unei mari diversități de public țintă inclusiv
formabili adulți, formatori de adulți, furnizori de educație pentru adulți,
părți interesate, autorități și factori decizionali, precum și cetățeni
obișnuiți. Acestea au rolul de a evidenția impactul și efectele cursului
intensiv pentru formabilii care trăiesc în societăți multiculturale, ”O zi în
pantofii Celuilalt”, și vor constitui dovada necesității îmbunătățirii
inițiativelor și acțiunilor de educație multiculturală, pentru o abordare
consolidată privind coexistența tolerantă, pașnică și non-violentă. Fiecare
Studiu de caz național a fost elaborat pe baza unei structuri comune care a
urmărit evidențierea următoarelor aspecte la nivelul formabililor adulți:
așteptări de la curs;
ce am învățat;
ce am schimbat (în termeni de mentalitate, atitudini și
comportament);
testimoniale de la participanți;
un gând pentru „celălalt”.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina web:
www.us-and-them.eu

PAȘII URMĂTORI
► Fiecare partener va organiza un seminar național de diseminare adresat
părților interesate și membrilor grupului țintă. Acesta va contribui la
prezentarea ideii de proiect, va determina evaluarea critică din partea
instituțiilor care lucrează cu grupurile țintă și va valida rezultatele
proiectului.
► Cea de-a cincea și ultima reuniune a proiectului va fi găzduită de
CIMEM, între 9 și 10 octombrie, la Çan, în Turcia. Aceasta va avea o
importanță sporită deoarece va avea loc chiar înainte de finalul
proiectului.
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