
 
 Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici”, îşi continuă activitatea în 
domeniul proiectelor europene, de data aceasta în calitate de partener, în cadrul proiectului 
“Developing Intercultural Competences for Enterprises” prin programul Leonardo da Vinci. 
Proiectul se implementează în parteneriat între: Fundaţia Mondinsieme- Italia şi Asociaţia 
DarVoce Reggio Emilia- Italia, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Turcia, FSEA - Federazione 
svizzera per la formazione continua - Elveţia.  
Proiectul a început în decembrie 2013 şi se va finaliza în iunie 2015. 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie identificare şi schimbul de bune practici în domeniul strategiilor de predare a 
competenţelor interculturale imigranţilor, dezvoltând astfel o platformă eficientă de predare pentru: firmele multietnice 
interesate în a beneficia de diverse strategii şi politici sociale responsabile cu scopul integrării angajaţilor la locul de muncă şi 
a tinerilor imigranţi, care doresc să îşi îmbunătăţescă competenţele profesionale. 
 
Rezultatele proiectului constau în: logo şi broşură proiect, website proiect, un video”Competenţele  interculturale la locul de 
muncă”, un ghid de bune practici ce vizează competenţele interculturale, mesaje cheie, care sunt adresate actorilor relevanţi 
în luarea deciziilor în politică, 5 vizite de studiu în tările partenere Italia (2 vizite), Elveţia, Turcia, România. 
Grupul ţintă (direct sau indirect) al proiectului este format din:  

• tineri imigranţi de origini diferite, a doua generaţie de imigranţi – principalul grup ţintă direct al proiectului, care 
reprezintă cea mai competitivă forţă de muncă, datorită “punţii” pe care o crează între comunităţi; 

• firmele multietnice, cu scopul creşterii gradului de conştientizare cu privire la beneficiile aduse firmei prin lucru cu 
angajaţi de diverse etnii; 

• diverşi actori din sectorul educaţional şi de formare profesională, cu scopul facilitării integrării persoanelor cu 
diverse origini; 

• autorităţi europene locale, regionale, naţionale, cu scopul sensibilizării politicienilor şi actorilor relevanţi în luarea 
deciziilor legislative cu privire la măsuri de integrare a imigranţilor; 

• asociaţii şi diverse reţele europene cu scopul creşterii vizibilităţii şi diseminării rezultatelor proiectului; 
• mediul academic (centre de cercetare, universităţi) cu scopul extinderii ariilor de cercetare a acestor teme de 

integrare interculturală prin studii şi investigaţii elaborate; 
• publicul larg cu scopul creşterii gradului de conştientizare cu privire la  integrarea interculturală. 

În cadrul proiectului au avut loc 4 vizite de studiu: Italia (decembrie 2013), Elveţia (mai 2014), Turcia (octombrie 2014), 
România (martie 2015). 

 
 
 
În perioada 11-13 iunie 2015 va avea loc ultima vizită 
de studiu în Italia, în Reggio Emilia, unde va fi o 
“Şcoală de vară”. 
Perioada de implementare a proiectului se va finaliza în 
data de 30 iunie anul acesta. 
  
Pentru mai multe detalii consultaţi site-ul: 
www.islavici.ro 
 

În luna martie 2015, a avut loc la Timişoara a 4 vizită de studiu  de 
schimb de experienţă şi bune practici din cadrul proiectului, la care a 
participat un grup de 30 de persoane, inclusiv imigranţi din Elveţia, 
Italia, Turcia. Au avut loc: workshopuri pe diverse teme de integrare 
interculturală, vizite la firme de diverse etnii pentru a putea vedea 
modul de relaţionare şi strategia firmei în menţinerea pe piaţă şi o 
vizită la Asociatia Femeilor Tiganci „Pentru Copiii Nostri” din 
Timişoara, Centrul National de Dezvoltare a  Învăţământului 
Profesional  şi Tehnic. 
 

 

 


