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PREFAŢĂ
Proiectul Golden Goal doreşte să le inspire tinerilor adulţi dezavantajaţi din
toată Europa un sentiment de autonomie, oferindu-le un grad de instruire
mai bun, o mai bună competenţă în ceea ce priveşte utilizarea matematicii şi
competenţelor în utilizarea limbilor străine, precum şi

alte competenţe

sociale şi comunicative. Concentrându-se pe cerinţele care sunt formulate de
mediul social din care provin, abordarea inovaţională a modelului propus de
Golden Goal se potriveşte cu interesele sportive arătate de tinerii adulţi
dezavantajaţi, în combinaţie cu sportul folosit ca metodă pedagogică
importantă.

Proiectul realizat în parteneriat a dezvoltat acest “Curriculum pentru training
în competenţele de bază pentru Tinerii Adulţi Dezavantajaţi în combinaţie
cu Activităţile Sportive” cu scopul de a informa persoanele responsabile de
trasarea direcţiilor în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi purtătorilor de
interes care fac parte din politica educaţională, cu privire la activităţile
sportive care pot fi introduse în competenţele de bază de instruire,
îmbogăţind astfel respectivele conţinuturile care trebuie învăţate.

“Cutia cu metode pentru Introducerea Activităţilor Sportive în Educaţia
Competenţelor de bază a Adulţilor”, este un produs complementar adresat
organizaţiilor care se ocupă de educaţia adulţilor, pentru şcolile profesionale
şi, de asemenea, pentru consilierii şi instructorii care se ocupă de educaţie,
de formarea profesională şi socială. Colecţia de materiale şi metode poate fi
pusă la dispoziţie pentru luarea unor game variate de măsuri,
pentru formarea unui cadru special de interacţiuni.
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CUPRINS
PREFAŢĂ __________________________________________________________________ 4

PARTEA 1
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Greu de abordat… – Grupul ţintă pentru modelul proiectului golden goal ____________ 9
Nu văd care este avantajul pregătirii… ____________________________________________ 9
Introducerea activităţilor sportive încurajează participarea… __________________________ 10
Atracţia pe care studenţii noştri o manifestă pentru sport este o precondiţie pentru succesul
proiectului…________________________________________________________________ 10
Ajutând studenţii gândească pe cont propriu ______________________________________ 18
Personalizarea procesului de predare şi învăţare___________________________________ 18
Respect, încredere, şi parteneriat _______________________________________________ 18
Integrarea predatului în funcţie de sex ___________________________________________ 19
Managementul diversităţii _____________________________________________________ 20
ORIENTARE _______________________________________________________________ 22
Lucrând cu grupul ţintă _______________________________________________________ 22
Învăţarea este o metodă pentru un scop final, şi nu un sfârşit în sine... __________________ 26
Studenţii trebuie să ia controlul asupra procesului de învăţare ________________________ 28
Făcut pentru a măsura nivelul de educaţie ________________________________________ 29
Metodologia de portofoliu _____________________________________________________ 30
Metacogniţie _______________________________________________________________ 31
Competenţele Sociale, încrederea în sine şi Sporturile ___________________________ 33
Creşterea stimei ____________________________________________________________ 33
Ce sunt abilităţile sociale?_____________________________________________________ 43
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Competenţele instructorului _________________________________________________ 45
Competenţe interpersonale ____________________________________________________ 45
Competenţe pedagogice ______________________________________________________ 46
Competenţe organizaţionale ___________________________________________________ 46
Capacitatea de cooperare cu colegii _____________________________________________ 46
Capacitatea de reflecţie şi autoperfecţionare ______________________________________ 47
Depistarea dificultăţilor de scriere şi citire _________________________________________ 47
Competenţe în utilizarea ICT şi a mijloacelor de comunicare media. ____________________ 52

PARTEA 2_________________________________________________________________ 53
INTRODUCERE ____________________________________________________________ 54
MODULUL 1 - Instruire ______________________________________________________ 57
Abilitatea de a vorbi şi de a asculta______________________________________________ 58
Abilităţi de citire a unui text ____________________________________________________ 61
Abilităţi de scriere ___________________________________________________________ 64
Integrarea activităţilor sportive în procesul de învăţare_______________________________ 66
MODULUL 2 – Sistemul de operare cu cifre _____________________________________ 69
Abilitatea de interpretare a informaţiei____________________________________________ 70
Abilitatea de a efectua calcule matematice________________________________________ 71
Abilitatea de a interpreta rezultatele _____________________________________________ 72
Informaţii importante privind cifrele şi evenimente sportive. ___________________________ 75
MODULUL 3 Competenţe sociale _____________________________________________ 77
Obiective educaţionale _______________________________________________________ 78
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Context educaţional__________________________________________________________ 79
Procesul de evaluare_________________________________________________________ 80
Exemple de evaluare în cluburi sportive __________________________________________ 81
MODULUL 4 - ICT___________________________________________________________ 85
Găsirea şi îmbunătăţirea informaţiei _____________________________________________ 86
Căutarea şi selectarea informaţiei_______________________________________________ 87
Prezentarea informaţiei _______________________________________________________ 88
Evaluarea activităţilor efectuate de cursanţi _______________________________________ 89
MODULUL 5 - LIMBI STRĂINE________________________________________________ 91
Vorbitul şi ascultatul__________________________________________________________ 92
Scrisul ____________________________________________________________________ 94
Cititul _____________________________________________________________________ 94
Schiţarea abilităţilor de achiziţionarea a limbilor şi a preferinţelor sportive________________ 96
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