SEMIFIT ERASMUS+
SemiFit - Seminar pentru formatori interculturali - este un spațiu pentru dedicat educatorilor şi formatorilor cu
experienţă în domniul formărilor interculturale. Acesta oferă participanţilor oportunitatea de a împărtăşi
experienţe,i cunoştinţe şi de a învăţa lucruri noi împreună!.
Considerăm că lucrătorii pentru tineret/educatori/formatori au responsabilitatea de a sprijini
tinerii/elevi/studenți/etc în emanciparea lor și de a le oferi instrumentele și contexte noi, astfel încât să devină
cetăţeni activi ai comunităților lor. A fost identificată nevoia formării unor practicieni din domeniul educaţiei,
astfel Semifit își propune să servească drept spațiu pentru specialiştii din educaţie pentru schimbul de idei,
dezvoltarea de metode şi proiecte de calitate în domeniul interculturalității.
CUI NE ADRESĂM?
Suntem o echipă de practicanți educaționali specializați în designul de spații de învățare deschise care,
după ce am efectuat o analiză a nevoilor educatorilor privind interesele lor principale pentru
dezvoltarea personală și co-creație, am găsit nevoia pentru acest spațiu SemiFit.
Participanții SemiFit sunt formatori/educatori/facilitatori din diferite medii interculturale care sunt
interesați de:
● dezvoltarea profesională şi personală ca formatori
● împărtășirea bunelor practici în domeniu și a experienței acestora;
● crearea de conexiuni cu alți instructori activi în domeniu.
CE VREM SĂ OBŢINEM?
SemiFit își propune să creeze un spațiu pentru FORMATORI/EDUCATORI/FACILITATORI cu experiență din diferite
domenii pentru a face schimb de competențe ( Valori, Atitudini, Abilități, Cunoștințe),i experiență în diferitele
domenii ale instruirilor interculturale.
Scopul formării: Dezvoltarea și schimbul de bune practici și experiențe în domenii specifice de formare,
Participanții vor implementa ceea ce au învăţat (metodologie, instrumente și conexiuni) în comunitățile
/realitățile lor locale.

SCURT ISTORIC AL SEMIFIT
Seminariile SemiFit au început în 2014, cu două ediții în Germania, Semifit pe tema formării de formatori și Semifit
privind învățarea experimentală. Și a continuat cu Semifit privind participarea activă, incluziunea socială și
facilitarea grafică în Spania, Germania și România.
A avut în medie peste 200 de participanți, iar feedback-ul de la parteneri și participanți a fost foarte bun, având
solicitări pentru tot mai multe seminarii .
UNDE ŞI CÂND?
SemiFit în cadrul programului Erasmus + va avea loc în perioada 1-6 decembrie 2018 în Almuñécar, Spania.

SemiFit este finanțat prin programul Erasmus +, domeniul Tineret. Costurile de transport și cazare sunt acoperite
98% , conform Ghidului E+ 2018.

Dorim să identificăm formatori și practicieni din domeniul educației care pot contribui la seminar prin partciparea
activă la ateliere, discuții în grup, sprijin pentru fluxul de programe (facilitare și documentare) și participarea la
elaborarea manualului de bune practici.
Dacă sunteți interesat să vă înscrieți în program și să contribuiți la eveniment, vă rugăm să completați formularul
de aplicaţie până pe data de 10 septemebrie 2018 şi să îl transmiteţi împreună cu CV la următoarea adresă de
email adina.tatu@ccd-bucuresti.org, ana.naghi@gmail.com
Criterii de eligibilitate
--Studii superioare
- Participări în programe şi proiecte locale/naţionale/ internaţionale în domeniul Educației interculturale
-Competente lingvistice – Limba engleză –nivel B1
Prezită avantaj:
- Calitatea de formator CCD Bucureşti
- Certificat formator
- Desfașurare de programe de formare pe tema interculturalităţii,
-Organizarea de concursuri/simpozioane/conferințe cu cadrele didactice la nivel local/naţional în domeniul
educației interculturale

