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Ce este Europa?
O Uniune Europeană în extindere are nevoie de instrumente pentru a promova coeziunea socială între statele
membre. Cultura şi arta (din viaţa de zi cu zi) pot fi folosite ca intermediari pentru o abordare viabilă a învăţării şi pentru
a aplana diferenţele culturale. Putem identifica un patrimoniu cultural comun pe baza căruia să putem construi o
viziune viitoare comună asupra Europei şi putem transforma aceste fapte în instrumente de formare transferabile care
să ajute la combaterea xenofobiei şi la promovarea diversităţii? Noi suntem Europa.
Cu toţii împreună: Conferinţe ICD
Partenerii din cadrul proiectului vor dezvolta, testa şi evalua împreună un model de „Conferinţe pe tema Dialogului
Intercultural” (ICD) ca un instrument ce ajută la crearea unor metode prin care adulţii care vor să înveţe să îşi dezvolte
cunoştinţele cu privire la UE, precum şi competenţele de bază şi interculturale, prin intermediul Agenţiilor de Educaţie
pentru Adulţi. Abordările centrate pe cei care doresc să înveţe şi utilizarea artei şi culturii ca intermediari oferă o
metodologie bogată (care a avut succes în vechile proiecte GRUNDTVIG, de exemplu ARTEMIS) prin care se
motivează activităţile celor care vor să înveţe, se dezvoltă încrederea în sine şi se susţin exprimarea creativă,
comunicarea şi schimbul intercultural. Cinci Conferinţe ICD regionale vor reuni participanţi din cadrul reţelelor
regionale/naţionale ale partenerilor şi experţi din toate cele 27 de state membre UE. Aceştia nu sunt invitaţi doar pentru
a discuta chestiuni relevante şi obstacole legate de integrarea europeană (de exemplu conflicte/soluţii legate de
frontiere, migraţia forţei de muncă, Tratatul de la Lisabona), ci şi pentru a participa activ la elaborarea de strategii
pedagogice şi a Documentului Conferinţei ICD. Fiind multiplicatori, toţi participanţii la Conferinţele ICD se vor adresa
unui public la nivel UE prin intermediul instituţiilor pe care le reprezintă, diseminând ideea proiectului prin munca pe
care o fac zi de zi, prin cărţi poştale, buletine informative şi prelegeri. Drept rezultat, instituţiile de educaţie pentru adulţi
vor primi Documentul Conferinţei ICD (broşură, CD) ca un instrument metodologic şi didactic dezvoltat pentru a fi
utilizat pe viitor: Documentul Conferinţei ICD conţine metodologia ICD pentru instituţiile de găzduire (de educaţie
pentru adulţi) şi metodologii motivaţionale de nivel inferior în cazul în care se iniţiază procese de învăţare cu un public
ţintă alcătuit din persoane provenind din medii culturale diferite.
Covorul simbolurilor şi amintirilor
Pe durata proiectului va fi creat un „covor al simbolurilor şi amintirilor” (real şi virtual) care va fi o sursă de inspiraţie şi
va simboliza diversitatea în unitate. Toţi participanţii la cele 5 Conferinţe ICD vor fi rugaţi să aducă un obiect care să
aibă legătură cu una dintre ţările vecine, însoţit de o poveste în propria lor limbă şi în limba engleză. Până la sfârşitul
proiectului se vor aduna diferite simboluri şi poveşti de la toate statele membre, dovedind astfel potenţialul uriaş pentru
comunicare internaţională conţinut de obiecte şi de semnificaţia pe care acestea o au pentru indivizi şi grupuri. Acest
„covor al simbolurilor şi amintirilor” va fi lansat pe website-ul proiectului şi va fi menţinut şi după încheierea proiectului.

Strategii pedagogice la nivel european
O problemă majoră în ceea ce priveşte dezbaterea cu privire la dezvoltarea viitoare a UE este felul în care pot fi
motivaţi oamenii pentru a învăţa, mai ales în cadrul grupurilor marginalizate ale societăţii. Partenerii proiectului în
cadrul weReurope şi experţii vor discuta şi vor elabora împreună o strategie pedagogică europeană pentru a motiva
procesul de învăţare folosind cultura şi arta pentru a crea un spirit de proprietate printr-o implicare activă a persoanelor
care doresc să înveţe. Proiectul va descrie rezultatele procesului de învăţare pentru participanţi şi partenerii proiectului
şi va concepe o strategie de recunoaştere şi validare a acestor rezultate obţinute prin învăţare interculturală (informală
şi non-formală).

weReurope – Activităţi cheie:
 Prezentarea metodologiei didactice ca punct de plecare pentru Designul ICD (prima Conferinţă pe tema Dialogului
Intercultural)
 Lansarea unui website interactiv şi a „covorului virtual al simbolurilor şi amintirilor”
 Elaborarea în comun a unor strategii metodologice şi a unor recomandări cheie în cadrul celor 5 Conferinţe ICD
 Design ICD cu instrumente metodologice de monitorizare (evaluarea competenţelor (competence compass), Jurnal
de Învăţare ICD, asigurarea calităţii şi adaptare permanentă)
 Publicarea Documentului ICD
 Identificarea unei strategii de recunoaştere a rezultatelor învăţării interculturale (informale şi non-formale)
 Strategii pedagogice europene pentru a motiva grupurile marginalizate
 Diseminarea rezultatelor şi produselor

Conferinţe ICD (structură geografică)

5
Sept. 2010, Kortrijk (BE)
Conferinţa Finală
BE, AT, BG, SE, IT
DE, SI, UK
FR, IE, NL, LU, NO

2
Iunie 2009, Roma (IT)
A II-a Conferinţă ICD
AT, BG, SE, BE, IT
DE, SI, UK
ES, PT, MT

3
Nov 2009, Stockholm (SE)
A III-a Conferinţă ICD
SE, AT, BG, BE, IT
DE, SI, UK,
FI, DA, EE, LT, LV

1
Ian 2009, Viena (AT)
Prima Conferinţă ICD
AT, BG, SE, BE, IT
DE, SI, UK
SK, PL,CZ

4
Mar 2010, Sofia (BG)
A IV-a Conferinţă ICD
BG, AT, SE, BE, IT
DE, SI, UK
HU, RO, EL, CY,
TR

Principalele teme ale Conferinţelor ICD:
Viena: “(Trecut şi Prezent) Conflicte la frontieră şi competenţe interculturale”
Roma: “Cultura şi arta ca intermediari pentru a motiva persoanele marginalizate, expresie artistică şi conştiinţa de
sine”
Stockholm: “Cultură populară şi patrimoniu cultural şi relevanţa lor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”
Sofia: “Cerinţe de bază pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (cu accent pe Europa de Sud-Est) – infrastructură
pentru motivare”
Kortijk: “Competenţe interculturale cheie, impact asupra culturii afacerilor şi asupra pieţei forţei de muncă”
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