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Implicarea educatorilor/formatorilor, lucrătorilor de 
tineret și liderilor în explorarea diversității europene 
privind moștenirea culturală și tradițiile, oferind 
sentimentul de apartenență prin recunoașterea și 
aprecierea diversității populațiilor care trăiesc în UE. 

 

Împărtășirea cunoștințelor și informațiilor pe scară 
largă despre artefactele, locurile, spațiile și poveștile 
care constituie patrimoniul cultural semnificativ din 
cele 5 orașe care fac obiectul proiectului. 

 



- părțile care vor utiliza produsele realizate 
în urma derulării proiectului și către care va fi 
direcționată învățarea susținută de 
educatorii/formatorii, lucrătorii de tineret și 
liderii, ce își vor folosi competențele în 
transmiterea informațiilor acumulate privind 
moștenirea culturală. 



vizite de studiu 

derularea atelierelor de lucru prin activități non-
formale/formale 

schimburi de bune practici 

situații de învățare și împărtășire a cunoștințelor 
despre culturile locale și comunitățile din țările 
respective 

înțelegerea și aprecierea turismului și 
patrimoniului cultural. 



 un set de instrumente - Ghid de activități non-formale din 
domeniul educației incluzive care explorează cultura și 
patrimoniul cultural.  
 
 o hartă digitală care surprinde aspecte ce țin de moștenirea 
culturală antică, de conservarea și promovarea comunităților 
vizate din Marea Britanie (comunitatea afro-caraibiană), 
Olanda (comunitatea surinameză, indoneziană și antileeană 
în Amsterdam), România (comunitatea romă), Slovenia 
(comunitatea indo-javaneză) și Turcia (comunitatea afro-
turcă). 
 
 o aplicație mobilă legată prin conținut de harta digitală 

 



Structură: 

 Modulul 1 – EXERCIȚII DE SPARGERE A GHEȚII – 11 
activități și exerciții interactive, de intercunoaștere și acceptare a 
diversității; 

 

 Modulul 2 – CE ESTE CULTURA? – 10 activități ce ajută 
participanții să înțeleagă mai bine propriul cadru cultural, 
importanța culturii pentru comunitate, cum se dezvoltă cultura, ”ce 
mă împiedică să fiu EU?”; 

 Modulul 3 – CE ESTE MOȘTENIREA CULTURALĂ? – 
7 activități ce ajută participanții să își identifice moștenirea 
proprie/moștenirea culturală, să înțeleagă importanța și influența 
acesteia asupra vieții lor. 



ÎNCERCUIEȘTE CERCUL 

Imagini de la activități 

http://www.slineamt.ro/wp-content/uploads/2022/07/M1-1.pdf


•EU SUNT... 

•MAI MULT DECÂT O POVESTE 

Imagini de la activități 

http://www.slineamt.ro/wp-content/uploads/2022/07/M2-1.pdf




Imagini de la activități 

http://www.slineamt.ro/wp-content/uploads/2022/07/M3-1.pdf
http://www.slineamt.ro/wp-content/uploads/2022/07/M3-1.pdf

