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NoutăŃi şi concluzii referitoare la MoLeYa
Au fost completate de către partenerii MoLeYa mai
mult de 64 de interviuri cu experŃi şi aproximativ
40 de interviuri narative cu participanŃi la
programele de educaŃie elementară.

În plus, pe parcursul interviurilor au fost discutate
subiecte cum ar fi aşteptările tinerilor adulti
privind cursul de alfabetizare, precum şi actualele
circumstanŃe din viaŃa reală, visele şi obiectivele
lor, care să îi determine să ia decizia de a participa
la procesul de învăŃare.

Astfel, a fost realizat un alt pas important, privind
obiectivele proiectului, mai precis:
- îmbunătăŃirea condiŃiilor de învăŃare;
- imbunatatirea elementelor motivaŃionale pentru
învăŃarea adulŃilor tineri care se confruntă cu
analfabetism funcŃional,
- informarea si introducerea ca şi concept a
preîntâmpinării comportamentului şi motivelor
tinerilor adulti de a evita procesul de învăŃare.

AparŃia unui ghid..…

O mare varietate de expertiză…

Pe lângă descrierea sumară a rezultatelor
descoperite în cadrul interviurilor, vor fi adăugate
exemple de bune practici, din fiecare Ńară
participantă la proiect, în termeni de motivare a
tinerilor adulŃi să înveŃe. În plus, ghidul va furniza
o privire de ansamblu asupra parteneriatului şi a
sistemului de educaŃie specific fiecărei Ńări
participante. Un alt subiect important îl reprezintă
clarificarea conceptului şi înŃelegerea alfabetismului
specific fiecărei Ńări, dar şi contextul dintre
alfabetism şi formare profesională continuă pentru
tinerii adulŃi. Ghidul, deasemenea va furniza
concluzii şi recomandări derivate din informaŃiile
dobândite din literatura de cercetare, din
interviurile cu experŃi, precum şi din interviurile cu
tinerii care învaŃă.

Au fost obŃinute informaŃii referitoare la domeniul
de
alfabetizare,
date
extrase
din
opinia/raspunsurile şi experienŃa formatorilor şi a
profesorilor. Au fost dobândite atitudini şi abordări
ale lucrătorilor sociali şi a persoanelor care lucrează
în domeniul de orientare în carieră şi în oficiile
forŃei de muncă. Au fost dobândite noi realizări din
partea unor persoane-cheie în domeniul de
diseminare - poziŃii şi perspective din partea
acestor persoane.
În cadrul acestor interviuri cu experŃii, a fost
obŃinută o gamă largă de cunoştinŃe. Acest lucru se
datorează faptului că experŃii care au fost
intervievaŃi sunt implicaŃi în diverse practici din
domeniul de alfabetizare. Ca urmare, parteneriatul
a obŃinut descoperiri în multe domenii diferite, pe
tema “locul de muncă – alfabetizare”.

Tinerii adulŃi: motivele şi visele lor…
Fiecare partener din cadrul proiectului a completat
cel puŃin 5 interviuri narative cu tinerii adulŃi, adulti
care în prezent participă la un program educaŃional
ce implică alfabetismul. Alegerea metodei de
interviu s-a dovedit a fi o abordare eficientă şi
confortabilă pentru intervievaŃi.
Rezultatele sunt informaŃii referitoare la “biografia
de învăŃare” a acestora, concluziile cu privire la
abordările lor faŃă de sistemul şcolar şi experienŃele
pozitive şi/sau negative de învăŃare.
De asemenea au fost furnizate informaŃii
referitoare la experienŃele lor, precum şi motivele
intrinseci/extrinseci de a învăŃa.

Descoperirile transnaŃionale colectate din literatura
de cercetare şi din interviuri vor fi editate pentru
“sufletul” proiectului MoLeYa→“Ghidul motivaŃional”
Ghidul va conŃine toŃi factorii, toate rezultatele şi
datele colectate de-a lungul proiectului.

Pentru prima dată draftul ghidului va fi prezentat
participanŃilor la ConferinŃa Europeană.

ConferinŃa
Europeană
cu
tema
“Motivarea şi încurajarea tinerilor adulŃi
cu nevoi de alfabetizare”
18-19 Martie 2010 Jena, Germania
ExperŃi din opt Ńări diferite din Europa sunt invitaŃi
să participe la ateliere de discuŃii ce vor avea ca
subiect alfabetismul şi variate teme derivate din
tema principală. Programul de 2 zile asigură
oportunitatea, atât pentru experŃi, cât şi pentru cei
interesaŃi, să câştige noi cunoştinŃe în domeniul
alfabetismului, să-şi împărtăşească viziunile şi
părerile, să câştige noi perspective şi abordări din
celelalte Ńări.

Acest proiect este finanşat de Uniunea Europeanşă. Atât site-ul precum şi conŃinutul său reflectă numai părerile autorilor, astfel Comisia Europeană
nu va fi considerată răspunzătoare de/pentru conŃinutul acestora.
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Un alt obiectiv al conferinŃei este sprijinirea şi
încurajarea construirii de reŃele în zona de
alfabetism, precum şi oferirea de noi perspective
pentru conceptele inovatoare şi pentru proiecte.

DoriŃi să luaŃi parte la acest eveniment?
ParticipanŃii sunt invitaŃi să participe la 2 din cele 4
workshop-uri ce se vor desfăşura în paralel:
•
•
•
•

Workshop 1: Tinerii adulŃi, alfabetismul
şi abilităŃi pentru angajare
Workshop 2: Curs efectiv de proiectare
Workshop 3: Cum să ajungi la tinerii
adulŃi? Publicitate în educaŃia de bază
Workshop 4: Metode integrate de
predare şi învăŃare.

Atelierele de lucru sunt însoŃite de discursuri şi
prelegeri.

AtenŃie:
în
special
în
timpul
atelierelor,
conversaŃiile vor fi purtate în limba engleză.

Date despre conferinŃă:
Unde?

Jena (Germania)

Când?

18 – 19 Martie 2010

ParticipanŃi?

ExperŃi şi toate persoanele care
fie lucrează în domeniul
alfabetismului, fie sunt doar
interesate de participarea la acest
eveniment.

Cost:

308,07 Euro (213,63 Euro cazare
+ 94,44 Euro taxă de conferinŃă)

Termenul limită
de înscriere:
15.01.2010

Vă rugăm să reŃineŃi că trebuie să vă înregistraŃi
înainte de termenul limită de înscriere.

Dacă sunteŃi interesaŃi în participarea la acest
eveniment, vă rugăm contactaŃi coordonatorul de
proiect
margit.kreikenbom@vhs-th.de,
sau
partenerul din Ńara dumneavoastră.
FinanŃarea pentru costurile conferinŃei poate fi
accesată de la agenŃiile naŃionale din Ńara fiecărui
participant. http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/doc1208_en.htm
Pentru informaŃii suplimentare despre proiectul
MoLeYa şi conferinŃa Europeană vă rugăm să
vizitaŃi site-ul proiectului www.moleya.eu

Date de contact:
Germania - TVV e.V.
Ms. Margit Kreikenbom
E-Mail: margit.kreikenbom@vhs-th.de
URL: www.vhs-th.de
FranŃa - AGORA
Mr. Francis Laveaux
E-Mail: francislaveaux@yahoo.fr
URL: www.agoraservices.fr
Bulgaria - IIZ/DVV
Ms. Maria Todorova
E-Mail: todorova@dvv-international.org
URL: www.iizdvv-bg.org
Lituania – College of Social Science
Ms. Reda Mikalauskaite
E-Mail: inter@smk.lt
URL: www.smk.lt
Austria - E.N.T.E.R.
Ms. Petra Kampf
E-Mail: petra.kampf@enter-network.eu
URL: www.enter-network.eu
România – ASOCIAłIA ‘EUROED’
Ms. Mariana Matache
E-Mail: office@euro-ed.ro
URL: www.euro-ed.ro
Ungaria - Hungarian Folk High School Society
Ms. Julianna Szabó
E-Mail: juli@nepfoiskola.hu
URL: www.nepfoiskola.hu
Marea Britanie - NIACE
Ms. Nicola Aylward
E-Mail: nicola.aylward@niace.org.uk
URL: www.niace.org.u
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