Proiect: I am not a racist, but… Anti-discrimination training for unmotivated
and resistant adults
Obiectivul proiectului este să integreze în educaţie adulții care manifestă reticență faţă
de trainingurile anti-discriminare prin furnizarea către instituţiile care organizează activităţi de
educaţie a adulților a unei strategii de motivare a participanţilor şi a unor instrumente suport
pentru formatorii care au tendința de a evita grupurile ţintă reticente sau nemotivate.
Atragerea adulților nemotivați prin intermediul unei metodologii inovative şi
colaborative (inclusiv prin interzicerea blamării) va conduce la îmbunătățirea relațiilor sociale
şi profesionale, oferind o extindere inovativă a serviciilor de training şi educația adulților
existente. Persoanele care evită să se implice în activităţile anti-discriminare la locul de
muncă, în educaţie sau în societate pot genera disfuncționalități semnificative, stres şi, în cele
din urmă, măsuri corective costisitoare, directe sau indirecte. Mai mult, impactul asupra
grupurilor minoritare în viața publică şi relaționarea socială este problematic şi injust.
Acțiunile concrete pentru rezolvarea acestei situații sociale pot viza o multitudine de
tipuri de aspecte sociale problematice:
- relaționarea şi conflictul în viața publică şi viața socială;
- impactul negativ în sănătate, în securitatea reprezentanților minorităților;
- integrarea grupurilor vulnerabile, precum migranţii şi refugiații;
- oportunitățile reduse de angajare ale celor care își mențin atitudinile discriminatorii şi
rasiste;
- oportunitățile reduse de angajare ale celor discriminați, ceea ce conduce la
valorificarea redusă a unor competenţe profesionale;
- factorii de risc social, care pot genera disfuncționalități sociale şi eșecul în asigurarea
securității şi a atitudinii pozitive şi binevoitoare faţă de refugiați şi alte grupuri minoritare,
atitudine necesară pentru evitarea diviziunilor sociale şi extremismului.
Parteneri:
Intercultural Iceland, Reykjavik, Iceland – coordonatorul proiectului www.ici.is
CHANCENGLEICH in Europa e.V. Dortmund, Germany www.ch-e.eu
Coalition for Racial Equality and Rights Glasgow, Scotland www.crer.scot
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vracea, Romania www.cjrae_vn.ro
Rezultatele proiectului
Pe baza activităţilor de colectare a datelor şi analizei literaturii de specialitate privind
teoria şi practica educației adulţilor din țările participante, parteneriatul va elabora materialele
necesare pentru formatori şi instituţiile de educaţie a adulților, materiale care vor fi
disponibile gratuit pentru descărcare pe Amazon. Materialele destinate formării vor include şi
elemente vizuale specifice augumented reality. Pentru a facilita adoptarea metodologiei de cât
mai mulți traineri, parteneriatul va elabora un instrument de schimb de experiență şi
informaţii destinat social media (spre exemplu, facebook) şi un manual pentru traineri
incluzând prezentări video.

