
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bună ziua și bun venit la al doilea buletin informativ al ACT-IT-OUT! 

 
Durata proiectului: 1/3/2021 – 28/2/2023 
Coordonator: SPEHA FRESIA SC, ITALIA 
Țările partenere: Irlanda, Croatia, Romania, Franta, Germania, Cipru, Italia 

 
 
 

TERMENE ACT-IT-OUT 
 

În Programul 3Ps, partenerii folosesc mediul de fotografie pentru a 
sprijini cursanții adulți să-și dezvolte conștientizarea cognitivă a culturii 

- pentru a captura fotografii care reprezintă înțelegeri ale diferitelor 
culturi și sprijină cursanții adulți să își dezvolte propria înțelegere a 

propriei culturi și modul în care aceasta influențează propria lor 
perspectivă asupra lumii și asupra altor culturi. 

Pentru a aborda componenta emoțională, pe baza fotografiilor pe care 
le fac cursanții adulți, partenerii de proiect îi vor sprijini pe cursanți să 

planifice și să scrie poezii scurte, care vor avea ca scop să surprindă 
sentimentele și motivațiile lor legate de problemele culturale. 

Scrierea acestor poezii îi va ajuta pe cursanții adulți să-și evalueze 
răspunsurile emoționale la anumite aspecte ale culturii și să-și 
autoevalueze motivația pentru dezvoltarea inteligenței lor culturale. 

În sfârșit, pentru a aborda componenta fizică, cursanții adulți vor fi 

sprijiniți să-și dezvolte abilitățile de interpreți și încurajați să-și dezvolte 
abilitățile de a interpreta poeziile pe care le-au scris, dar și să includă 
acțiuni, gesturi și mișcări care sunt sinonime cu propria lor cultură. , și 
cu alte culturi. 

Acesta este un format cu adevărat unic pentru educarea 
cursanților adulți pentru a-și dezvolta inteligența culturală. 

ACT-IT-OUT își propune să sprijine cursanții adulți din toată Europa să 

folosească aceste discipline artistice pentru a-și dezvolta propria 

inteligență culturală și pentru a promova o apreciere a diversității 

culturale în societatea europeană. 

 
 
 

ACTUALIZARI 
PROIECT ACT-IT-OUT 

 
• au avut loc șapte întâlniri 

transnaționale online 

• lucrarea la IO1 finalizată 

• conținut pentru două 

buletine informative create 

• idei pentru IO2 brainstormed 

• Pagina de Facebook cu știri 

despre proiect precum și cu 

conținut legat de fotografii, 

poezii și spectacole 

actualizate periodic 

• site-ul web al proiectului 

creat și disponibil în engleză 

și în toate limbile 

partenerilor 

 

 

 
BULETIN INFORMATIV#2 



CE URMEAZĂ? 

• Participarea partenerilor la o întâlnire față în față la Berlin în aprilie 2022 
• Dezvoltare de conținut pentru IO2 și IO3 
• Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt în iunie 2022 
• Mobilitatea mixtă a cursanților adulți în octombrie 2022 
• Evenimente multiplicatoare în toate țările partenere în octombrie 2022 
• Conferință finală în Italia în decembrie 2022 

 

„Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă numai 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 

REUNIUNI TRANSNAȚIONALE ONLINE ALE PARTENERILOR 
 

Pentru a asigura buna desfășurare a proiectului și crearea de resurse de calitate, partenerii s-au întâlnit periodic 

online. Folosind platforme de videoconferință, am ținut șapte întâlniri pentru a urmări progresul proiectului și pentru a 

planifica pașii următori. În timp ce așteptăm să vedem cum se va dezvolta pandemia și sperăm la un rezultat bun, 

următoarea întâlnire transnațională planificată la Berin este încă în așteptare. În cazul în care nu este posibil ca 

partenerii să se întâlnească față în față, partenerii își vor continua cooperarea printr-o varietate de instrumente digitale 

pentru a finaliza sarcinile viitoare ale proiectului și pentru a împărtăși rezultatele cu membrii comunității locale. 

 

 
 

 

 

 

URMEAZĂ-NE! 
 

Site-ul proiectului: http://actitout.eu/ și pagina de Facebook la: https://www.facebook.com/ActItOutProject 

 
 
 
 

 

 

http://actitout.eu/
https://www.facebook.com/ActItOutProject

