
 
 
 

 

Conferința finală a Proiectului GEM IN: Etapa de închidere a unei 
călătorii educaționale 

 
După aproape 3 de ani de muncă asiduă, partenerii Proiectului GEM IN “Game to EMbrace 
INtercultural education” („Jocul Pentru a Îmbrățișa Educația Interculturală”) - au avut în sfârșit 
ocazia să se adune pentru Conferința finală a proiectului, care a avut loc la 5 mai 2022, la 
Strasbourg.  
 
În cadrul acestui eveniment, partenerii au subliniat modul în care GEM IN a depășit scopul de a 
oferi recomandări de politică operațională în domeniul educației și formării, prin promovarea 
incluziunii sociale, dialogului intercultural și cetățenia activă și prin crearea unui spațiu în domeniul 
educației în care formalitatea și informalitatea merg mână în mână.  
 
Într-o perioadă în care educația a cunoscut un moment de închistare, GEM IN a creat o comunitate 
educațională pentru a împărtăși cultura și a promova gândirea critică.  
 
Ca o demonstrație în acest sens, partenerii au prezentat participanților jocul GEM IN, un kit 
pedagogic colorat, destinat atât profesorilor/educatorilor, cât și tinerilor, care conține mai multe 
întrebări pe diferite teme, precum tehnologie, Europa și valori sociale. Scopul jocului a fost de a 
crea un mediu în care cunoștințele să poată fi construite și acceptate, iar scopul principal „nu a fost 
de a cunoaște răspunsul, ci de a fi deschis pentru a înțelege răspunsul”, după cum a declarat 
Giovanni Barbieri, coordonatorul Proiectului  GEM IN.  
 

GEM IN a creat o comunitate educațională pentru a împărtăși cultura  
și pentru a promova gândirea critică 

 
Conferința a continuat cu o prezentare a experienței partenerilor în implementarea de proiecte pilot 
în propria țară. Ei au subliniat că în această fază, schimbul de idei și schimbul de feedback între 
parteneri a fost constant și constructiv, dând viață unei întregi comunități. Această sesiune a fost 
urmată de o discuție în grup despre beneficiile metodei „învățare prin joc”.  
 
Evenimentul s-a încheiat într-un mod foarte emoționant, cu speranța că jocul GEM IN și 
comunitatea sa, vor continua să activeze și după încheierea proiectului. 
 

 


