
             DISEMINARE CURS FORMARE ERASMUS+ GEORGIA  

 

       În perioada 6-14 noiembrie 2019 dl prof. Cioată Ilie Nelu a participat, la 

trainingul de formare - CLOSING THE ROADS TO HATRED!- desfășurat în 

cadrul proiectului Erasmus+ Nr.2019-1-DE04-KA105-017809 ,la Bakuriani în 

Georgia. 

      La training au participat 32 de profesori și lucrători de tineret din: 

Portugalia(5), Lituania(5), Bulgaria(5), Germania(6), România(5) și Georgia(6). 

      Din România au participat, pe lângă subsemnatul, alte patru persoane: Alina 

Buzle-profesor la Liceul Teoretic’’Constantin Șerban’’ Aleșd, Mariana Lulache- 

profesor la Colegiul Energetic Craiova, Irin Paraușanu- student la Universitatea 

Politehnică București și Florin Ciobanu-promotor al democrației europene la 

Biroul Parlamentului European în România. 

     Scopul principal al trainingului a fost acela de crește gradul de conștientizare 

și de a dezvolta competențe care să combată:ura, discriminarea și violența din 

rândul tinerilor. De asemenea s-a dorit realizarea de activități și proiecte pentru 

tineri care să îi pregătească să trăiască într-un mediu care respectă diversitatea și 

drepturile omului. 

    Sesiunile de lucru au cuprins discuții despre stereotipuri și prejudecăți, unde 

s-au folosit foarte multe jocuri și metode nonformale (joc de rol, mimă, poker 

face game, storytelling, teatru forum) pentru a stabili ce stereotipuri și 

prejudecăți există, cum putem să le identificăm , cum ne afectează pe noi și pe 

cei din jurul nostru și ce trebuie să facem pentru a combate aceste problemă. 

       S-au folosit filmulețe, pasaje din diferite publicații pe specificul fiecărei țări 

implicate în proiect sau s-au dezbătut situații personale unde cursanții au fost 

discriminați, sau unde aceștia la rândul lor au discriminat.  Au fost supuse 

dezbaterii situații concrete de discriminare,pe care fiecare participant la curs 

trebuia să le identifice anterior cursului și să le prezinte la training. 

      În date de 12 noiembrie am fost invitați de către instituția coordonatoare din 

Georgia să vizităm Școala Publică Districtuală din Bakuriani, unde am avut 

ocazia să cunoaștem sistemul de învățământ din Georgia , precum și să 

interacționăm cu elevii și profesorii de aici și să împărtășim din experiența 

fiecăruia despre programul Erasmus+ și oportunitățile sale. 



     Un plus pentru mine a fost faptul că am reușit să cunosc alte persoane  de la 

diferite organizații și instituții care să mă ajute în realizarea de noi proiecte și 

activități cu participare internațională.  

 

 



 

 

    

 Realizat: Profesor Cioată Ilie Nelu 

                 Liceul Tehnologic ‘’Retezat’’ Uricani 

   

    

      


