Conțnutul seminarului

Evenimente de multiplicare
În decursul lunii Mai 2018 fiecare partener BERA a organizat un seminar—eveniment de
multiplicare în care a prezentat conținutul proiectului și
rezultatele obținute până în
momentul seminarului.
Participanții la seminar au fost
lideri locali și experți în subiectul tratat, în unele cazuri- ca în
Italia - seminarul a fost precedat de un eveniment deschis
tuturor cetățenilor.
În timpul seminarului experții
au fost rugați să evalueze
conținutul celor două manuale în special unitățile de
învățare.









Datele evenimentelor
de multiplicare:
20 Aprile 2018 - Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
2 Mai 2018 - Viseu,
Portugal
26 Aprilie 2018 până vineri 27 Aprile 2018 - Subotica, Serbia
3 Mai 2018 - Milano, Italy
29 Mai 2018 - Târgu
Mureș, Romania
27 Junie 2018 - Linz,
Austria

In decursul seminarului a
fost prezentat sumarul
interviurilor cu experții și
cu adulții romi, după care
participanții au fost rugați
să evalueze unitățile de
învățare pe baza
întrebărilor: ce cred
despre unități în general,
care dintr-e ele ar putea
fi aplicate de ei, ce materiale lipsesc sau sunt incomplete, ce instituții sau
persoane ar fi interesate
în folosirea acestor materiale.

Ascult și uit. Privesc și îmi amintesc. Fac și înțeleg. - Confucius

Educație de Bază pentru Adulți de etnie Romă
Cu sprijinul programului Erasmus + al Uniunii Europene

Rezultate:
În general experții au fost foarte interesați de materialele prezentate, accentuând importanța feedback-ului pozitiv din partea educatorilor și al unui mediu de învățare adecvat. Faptul
că unitățile de învățare și exemplele date sunt concrete și bazate pe experiența de zi cu zi a
participanților a fost apreciat
foarte pozitiv. Pe lângă acest
lucru dedicarea mai multor
Susținerea din partea Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații, nu cuprinde și aprobarea conținutului, care reflectă doar
opinia autorilor, și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nici o informație din conținut.

capitole însușirii competențelor
digitale a fost considerat o alegere deșteaptă atât din cauza
practicalității, folosirii unui calculator sau smartphone într-un
mod corect, cât și din cauză că
aceste instrumente sunt folosite
în viața de zi cu zi. Educarea în
familie a fost considerat
interesantă și a fost văzută ca
un concept menit să întărească
familia, element care trebuie
luat în considerare pentru că în
cultura etnicilor

romi legăturile familiale sunt
indisolubile, familia având o
valoare esețială în viața lor.
În general experții au apreciat
efortul de a elabora un
instrument care poate fi
folosit și de persoanele
necunoscătore de carte,
devenind capabili cel puțin să
-și semneze numele, ceea ce
este în sine o realizare
importantă, și întărește și
stima de sine.

