
 

 

 

 

 

 
 

DURATA PROIECTULUI: 1/3/2021 – 28/2/2023 

COORDONATOR: SPEHA FRESIA SC, ITALIA 

ȚĂRI PARTENERE: Irlanda, Croatia, Romania, Franta, Germania, Cipru, Italia 

 

Bună ziua și bun venit la primul buletin informativ al proiectului Erasmus+ 

«ACT IT OUT» 

 
 

ŞTIRI ACT-IT-OUT 
 

ACT IT OUT își propune să sprijine cursanții adulți din Europa să 
folosească trei discipline artistice, fotografia, poezia și 
spectacolul, pentru a-și dezvolta inteligența culturală și pentru a 
promova aprecierea diversității culturale în societatea europeană. 

Inteligența culturală este o abilitate importantă care ne ajută să 
vedem, să recunoaștem și să apreciem aspectele invizibile și 
intangibile ale a ceea ce face culturile noastre unice și ne permite 
să înțelegem impactul pe care cultura îl poate avea asupra societăților 

și comportamentelor sociale. A putea înțelege și accepta diferite 
culturi este una dintre cheile succesului în toate domeniile vieții 
noastre. 

Cele trei componente care identifică inteligența culturală sunt cognitive, 
emoționale și fizice. Cognitiv (mintea), este atunci când o persoană 

cu un nivel ridicat de inteligență culturală este capabilă să 
stabilească strategii de învățare care îi permit să identifice mijloacele 

unei înțelegeri comune. Componenta emoțională (inima) este pur și 
simplu o chestiune de încredere și motivație. O persoană cu un CQ 

ridicat este complet încrezătoare că va putea depăși dificultățile și 
este foarte motivată să facă acest lucru. Componenta fizică (corpul) 

este alcătuită din gesturi culturale pe care avem tendința să le facem. 

Pentru a consolida inteligența culturală a studenților adulți din Europa, 
proiectul ACT-IT-OUT propune o abordare inovatoare prin 
creativitate și artă și mai precis prin componentele programului 3Ps: 

Fotografie, Poezie, Performance (Fotografie, Poezie și 
Performance). 

 
 
 

ACTUALIZĂRI PRIVIND 

PROIECTUL ACT-IT-OUT 

 
Cum ne-am confruntat cu 

limitările și restricțiile cauzate de 

pandemie? 

CU MULTE ÎNTÂLNI ONLINE! 

 

 
 

 

 
BULETIN INFORMATIV #1 



CARE SUNT URMĂTORII PASI? 

În martie 2022, Programul 3Ps va fi gata să fie tradus în diferitele limbi ale parteneriatului și adaptat pentru utilizarea 

online prin intermediul MOOC ACT-IT-OUT. Înainte de vară, programul pentru educatori va fi testat și de personalul 
partenerilor într-o Activitate Transnațională Comună de Training, o experiență întotdeauna apreciată de formatorii 

implicați și care poate fi continuată prin împărtășirea în CoP. Am înființat Grupuri Consultative Locale care ne vor 
ajuta să evaluăm bunătatea propunerii educaționale, astfel încât traseul cu participanții adulți și educatori să se 

desfășoare eficient și să vizeze rezultatele învățării așteptate din calea ACT-IT-OUT. 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi 
făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta. 

Număr proiect: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095329 

REALIZĂRILE ACT-IT-OUT 
 

 

Programul 3Ps - Fotografie, Poezie și Spectacole care va include o suită de 36 de resurse pentru 
materiale digitale de învățare și suport, 12 resurse care vizează fiecare disciplină artistică - 6 dintre acestea vor 
fi dezvoltate la nivel introductiv și 6 la nivel avansat. Resursele pentru fotografie vor aborda componenta 
cognitivă a inteligenței culturale, resursele pentru poezie vor aborda componenta emoțională și resursele pentru 
performanță vor aborda componenta fizică. 
 

Programul de formare introductivă pentru educatori adulți și comunitari include 3 module: primul are ca scop 
introducerea temei inteligenței culturale și a componentelor acesteia, al doilea este orientat spre lucrul și 
sprijinirea elevilor într-un mediu multicultural iar al treilea vizează dezvoltarea facilitării capacitatea educatorilor 
de a oferi programul 3Ps unui public format din cursanți adulți. 
 

MOOC și Comunitatea de Practică (CoP), Massive Online Open Course va găzdui toate materialele 
didactice produse de parteneriat și vă va permite să vizualizați un spațiu digital dedicat celor trei activități 
artistice: Poezie, Fotografie și Performance incluse în Programul 3Ps. . MOOC va găzdui, de asemenea, o suită de 
120 de resurse educaționale deschise, care vor fi colectate de parteneri pentru a îmbunătăți și mai mult 
dezvoltarea inteligenței culturale și a toleranței în rândul diferitelor grupuri de studenți și educatori din Europa. 
Platforma va găzdui, de asemenea, o Comunitate de Practică, o zonă în care educatorii pot colabora și forma 
o rețea europeană de profesioniști, lucrează împreună pentru a experimenta această nouă abordare care 
vizează dezvoltarea conștientizării și toleranței culturale în rândul cursanților adulți din Europa. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

URMEAZĂ-NE! 

Prin intermediul site-ului: http://actitout.eu/ si pagina de Facebook https://www.facebook.com/ActItOutProject 
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