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PREZENTAREA PROIECTULUI
Proiectul „Arheologia Plus –punerea în valoare a arheologiei, patrimoniului şi rădăcinilor culturale” se
adresează adulţilor ce trăiesc în zone rurale de interes arheologic. Proiectul se compune din trei faze. Prima faza va
consta în realizarea unui studiu asupra activităţilor similare derulate în aceste comunităţi. Această fază este destinată
analizării nevoilor specifice fiecărei zone pentru a fi capabili să dezvoltăm un produs care să vină în întâmpinarea
nevoilor participanţilor implicaţi. În faza a doua, fiecare organizaţie va testa materialele realizate, prin intermediul
diferitelor activităţi pilot, precum organizarea diferitelor evenimente (workshop-uri, seminarii, conferinţe, cursuri de
instruire) în scopul diseminării rezultatelor fazei întâi, faza de studiu, a promovării arheologiei şi recunoaşterii
propriului patrimoniu cultural în rândul adulţilor ce trăiesc în comunităţile rurale. Cea de-a treia şi ultima fază va fi
reprezentată de realizarea unor vizite de studiu în sit-urile de interes arheologic.
Obiective:
 Conştientizarea oamenilor provenind din zonele dezavantajate (în special rurale) asupra valorii obiectivelor
arhitectonice şi a patrimoniului cultural prin participarea la activităţi specifice;
 Introducerea elementelor ce releva valoarea patrimoniului cultural în educaţia adulţilor, ca valoare specifică a
zonelor rurale;
 Promovarea practicilor pozitive şi a experienţei în educaţia adulţilor din diferite comunităţi europene prin
intermediul acţiunilor culturale şi sociale, cum ar fi întâlnirile şi schimburile internaţionale;
 Punerea în valoare a moştenirii culturale specifice zonelor rurale din diferite părţi ale europei, promovând în
acelaşi timp oportunitatea de îmbunătăţire a calităţii vieţii;
 Furnizarea informaţiilor necesare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la patrimoniul, cultura, tradiţiile şi
dialectele europene;
 Analizarea modului în care educaţia privind valoarea patrimoniului şi a moştenirii culturale poate crea noi
oportunităţi de dezvoltare locală (asupra cetăţeniei active, piaţa muncii, reţele);
 Experimentarea unor noi metode de instruire, strategii şi materiale în educaţia adulţilor;
 Formarea prin intermediul abordărilor inovative (TIC) şi a educaţiei permanente a unei vederi de ansamblu
asupra istoriei, a realităţii existente, precum şi asupra diferenţelor şi similitudinilor comunităţilor rurale din
diferite ţări;
Caracterul inovator al proiectului consta in introducerea de noi mijloace de abordare a educaţiei adulţilor, în
special în rândul oamenilor ce trăiesc în zonele rurale dezavantajate, şi încurajarea cetăţeniei europene active.
Diseminarea rezultatelor activităţilor va fi realizată de mass-media şi de către organisme ce lucrează pe diferite
paliere, pentru a oferi siguranţa unor canale valide de comunicare.
Scopurile şi obiectivele proiectului sunt:
 Conştientizarea oamenilor provenind din zonele dezavantajate (în special rurale) asupra valorii obiectivelor
arhitectonice şi a patrimoniului cultural prin participarea la activităţi specifice;
 Introducerea elementelor ce releva valoarea patrimoniului cultural în educaţia adulţilor, ca valoare specifică a
zonelor rurale;
 Diseminarea practicilor pozitive şi a experienţelor în educaţia adulţilor în diferite comunităţi europene;
 Realizarea unor materiale inovative, flexibile, cu posibilitate de adaptare la nevoile grupului ţintă (pe baza
unui Studiu);
 Valorizarea moştenirii culturale specifice zonelor rurale din diferite spaţii europene, promovând în acelaşi timp
oportunitatea îmbunătăţirii nivelului de trai;
 Furnizarea informaţiilor necesare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la patrimoniul, cultura, tradiţiile şi
dialectele europene, facilitând reinserţia socială şi educaţională a adulţilor provenind din zone dezavantajate;
 Realizarea unui forum interactiv care să releve informaţii specifice despre comunităţile ce trăiesc în zone de
interes arheologic;
 Facilitarea incluziunii educaţionale şi sociale a adulţilor;
 Articularea şi dezvoltarea cooperării trans-naţionale;

 Orientarea adulţilor către o cetăţenie europeană activă prin intermediul analizării diferenţelor şi similitudinilor
comunităţilor rurale din ţări diferite, folosind abordări inovative şi educaţia permanentă;
 Dezvoltarea strategiilor de instruire integrată pentru grupul ţintă.
Mai mult, implementarea activităţilor vizează dezvoltarea şi susţinerea şanselor egale, promovarea toleranţei în
rândul adulţilor. Vom crea de asemenea, ca rezultat final, o bază de date, un site web şi un forum pe Internet ca
produse finale ale proiectului.
Prevedem participarea activă a tuturor partenerilor în implementarea proiectului, toate activităţile şi
responsabilităţile fiind echilibrat distribuite pentru a mari eficienta lor. Fiecare partener se poate baza pe personal
experimentat. Cea mai mare parte a organizaţiilor participante beneficiază de cadre didactice calificate ce lucrează în
prezent în centre de educaţie a adulţilor.
În plus, a fost realizată o “Echipă de Proiect Europeană”, alcătuită din câte un reprezentant al fiecărei organizaţii/
instituţii, delegat ca persoană de contact pentru coordonatorul proiectului. Vom disemina către societatea civilă
rezultatele şi dificultăţilor întâlnite pe perioada implementării proiectului. Mai mult, coordonatorul furnizează sprijin şi
ajutor pe toată perioada implementării proiectului prin e-mail, telefon şi video conferinţe (dacă este posibil) tuturor
partenerilor.
Impactul major aşteptat în urma acestui proiect se referă la satisfacerea unei anumite nevoi: cum să susţinem
procesul de incluziune socială a adulţilor din comunităţile rurale; în particular promovarea cetăţeniei active, evaluarea
diferitelor identităţi într-un context determinat, creşterea motivaţiei şi a respectului de sine şi dezvoltarea motivării
vocaţionale a adulţilor în scopul incluziunii lor sociale, contribuind la realizarea propriei dimensiuni în societate.
Personalul implicat şi aflat în contact cu instruibilii adulţi vor ajunge să cunoască nevoile grupului ţintă şi, deci, pot
interveni direct în procesul de schimbare, adoptând practice pozitive şi ameliorând calitatea muncii
Impactul asupra instituţiilor şi organizaţiilor implicate îl constituie îmbunătăţirea procesului educaţional ca şi
întreg, promovarea în toate privinţele a factorilor educaţionali alternativi în rândul comunităţilor şi sprijinirea
schimburilor, focalizate pe cultură, artă şi tradiţiile din şi printre toate comunităţile participante. Preconizam crearea
unor reţele locale pentru sprijinirea procesului de incluziune educaţională şi socială a adulţilor şi crearea unei culturii
educaţionale la nivel local, naţional şi European.
Ne aşteptăm ca ameliorarea procesului educaţional pentru adulţi să implice întreaga comunitate, generând
sinergii noi, ajutându-i pe oameni să dezvolte o mai bună colaborare pe bază interculturală derulând activităţi transnaţionale în rândul participanţilor la nivel local, naţional şi european. În plus, ne aşteptăm să facilităm înţelegerea
diversităţii interculturale, excluderea proceselor de risc social, implicarea agenţilor comunităţii în procesul educaţional,
promovarea valorilor culturii şi tradiţiilor la nivel local, naţional şi european.
Ne dorim să demarăm un proces de învăţare auto-susţinut care să implice şi alte comunităţi şi să contribuie la
conturarea strategiei de dezvoltare locală, care să promoveze cunoştinţe nu numai despre propria cultură şi tradiţii, ci
şi despre cultura şi tradiţiile altor comunităţi, îmbunătăţind înţelegerea mutuală şi toleranţa asupra diversităţii.
Rezultatele şi experienţele acumulate pe parcursul proiectului vor fi comunicate tuturor partenerilor prin
intermediul internetului şi printr-un crearea unui forum pe Internet.
Diseminarea produselor va avea loc la nivel naţional şi trans-naţional prin organizarea de expoziţii, evenimente,
prin producerea şi distribuirea materialelor informaţionale.
După caz, fiecare instituţie şi organizaţie poate decide implementarea viitoare a rezultatelor oferind consiliere
specifică şi cursuri.
Se urmăreşte crearea unei comunităţii virtuale, web site-ul, cu link-uri relevante pentru activitatea din fiecare ţară.

O atenţie deosebită va fi acordată rezultatelor proiectului şi produselor dezvoltate, rezultatelor vor fi diseminate
de asemenea către ONG-uri şi alte organizaţii din zone învecinate care şi-au arătat interesul faţă de proiect. Broşura
va fi diseminată prin intermediul întâlnirilor trans-naţionale ale educatorilor adulţilor şi voluntarilor organizaţiilor.
Pe tot parcursul derulării proiectului, vor fi realizate întâlniri planificate, în aşa fel încât fiecare partener să fie
implicat în procesul de diseminare. Participanţii sunt încurajaţi să dezvolte idei pentru proiecte transnaţionale care să
sprijine voluntariatul.
Activităţile pilot prevăzute (seminarii, workshop-uri şi vizite de studiu) vor oferi participanţilor o implicare efectivă.
Fiecare partener va contribui efectiv la organizarea şi planificarea tuturor activităţilor pentru a fi cât mai eficient în
conformitate cu nevoile comunităţilor. Aceste nevoi vor fi descoperite prin intermediul unui Studiu Preliminar.
Prin evaluare permanentă a activităţilor participanţilor ne va fi furnizată o analiză asupra calităţii muncii şi
impactului real al proiectului asupra comunităţilor rurale.
Proiectul se adresează persoanelor dezavantajate ce trăiesc în zone rurale, a căror situaţie socială este delicată
şi fragilă. Persoanele din zonele dezavantajate au aceleaşi drepturi pentru a accede la educaţie, dar, de exemplu,
femeile sunt de obicei desconsiderate în aceste comunităţi. Vom promova proiectul având în atenţie existente
şanselor egale pentru toţi participanţii.
În acest proiect, noile tehnologii joacă un rol relevant. Luam în considerare o intensă colaborare prin intermediul
Internetului. Vom crea un forum de discuţii şi un web site unde vom colecta toate experienţele, produsele şi
rezultatele proiectului.
Liliana Pagu

