A FACE ÎNVĂŢAREA
MAI ATRACTIVĂ PENTRU ADULŢII
UN NIVEL SCĂZUT DE EDUCAŢIE

CU

PRIN INTRODUCEREA CONCEPTULUI
DE ÎNVĂŢARE AUTO-DIRIJATĂ.
Transferarea sistemului în trei ţări europene diferite.

Introducere:
Previziunile privind tendinţele pe
piaţa muncii arată că abilităţile
cerute de angajatori sunt din ce în
ce mai multe, iar locurile de muncă
pentru persoanele slab calificate
sau necalificate aproape dispar.
Astfel, din moment ce cunoştinţele
dobândite anterior devin una din
precondiţiile de bază necesare
pentru obţinerea unui loc de muncă,
introducerea
conceptului
de
"învăţare
auto-dirijată"
(SelfDirectedLearning)
printre
celelalte concepte didactice legate
de formarea adulţilor cu un nivel
scăzut de pregătire s-a demonstrat a
fi o soluţie fezabilă .

Î N C U R A J A R E A
Î N V Ă Ţ Ă R I I

ÎN RÂNDUL PERSOANELOR
PRIVATE
DE
EDUCAŢIE
a fost introdusă pentru a creşte
gradul de conştientizare a adulţilor
slab-calificaţi
şi
a
celor
dezavantajaţi şi totodată, pentru a
înţelege valoarea educaţională a
“învăţării auto-dirijate” (SDL) în
Slovenia, România şi Turcia.
Aceasta se va realiza, în principal,
prin furnizarea de îndrumătoare şi
programe didactice formatorilor din
domeniul educaţiei vocaţionale,
materiale în care acestora li se
prezintă modalităţile de abordare a
SDL în cadrul grupului ţintă.
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Obiective:
PRİNCİPALUL OBİECTİV AL ACESTUİ PROİECT
ESTE

ACELA

de a-i sensibiliza şi a-i informa pe toţi formatorii implicaţi în educaţia
vocaţională a adulţilor ce lucrează cu persoane defavorizate despre
posibilităţile pe care le au atunci când aplică SDL în tehnicile lor de
predare.
OBİECTİVELE SPECİFİCE SUNT
a transfera, a adapta şi a valida documentaţia şi conceptele de instruire
al căror conţinut are la bază principiile didactice ale SDL, în Slovenia,
România şi Turcia.
a indica structura şi cadrul organizaţional necesar în cazul în care SDL
este implementată în măsurile de educaţie vocaţională.
a face cunoscute conţinutul şi rezultatele proiectului printr-o gamă largă
de activităţi ce le pun în valoare, incluzând terţe părţi, în ţările ţintă ale
proiectului.
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Metodologie:
O curiculă, împărţită în module, ce se adresează formatorilor din domeniul
educaţiei vocaţionale care aplică “învăţarea auto-dirijată” (SDL) va fi
transferată, adaptată şi validată, astfel încât să vină în sprijinul calificării
persoanelor din ţările ţintă – Slovenia, România şi Turcia. Toate materialele
vor fi disponibile în limbile slovenă, română şi turcă.

G r u p u r i

ţ i n t ă

Formatori şi/sau profesori din domeniul educaţiei vocaţionale care vor
trebui să dobândească competenţe şi abilităţi suplimentare pentru a deveni
capabili să ofere îndrumare adulţilor slab-calificaţi şi dezavantajaţi în
cadrul SDL
Furnizori de pregătire profesională care îşi pot îmbunătăţi imediat calitatea
metodelor de predare şi /sau a ofertei de noi cursuri ce au la bază
rezultatele proiectului de faţă.
Angajatori ce vor beneficia de un număr mai mare de muncitori mai bine
calificaţi.
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şi Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru oricare altă utilizare a informaţiei, alta decât cea indicată aici. Project number: 2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013

EMPOWER

DEPRIVED

LEARNERS

Produse:
PREGĂTIREA FORMATORULUI
ÎNDRUMAR

CURICULĂ ŞI

EXERCIŢII ŞI MATERIALE

ÎNDRUMAR DIDACTIC ŞI RECOMANDĂRI
O APLICAŢIE PRACTICĂ A CONCEPTULUI

La finalizarea proiectului, toate aceste materiale vor fi disponibile spre descărcare de
pe pagina web a proiectului, în limbile slovenă, română şi turcă.
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Parteneriate:
În acest proiect sunt implicate 7 organizaţii din 6 ţări,
ce beneficiază de sprijinul partenerilor strategici din Slovenia, România şi
Turcia
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