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Motivarea şi încurajarea tinerilor aduŃi 

să înveŃe … 

…au reprezentat cuvintele cheie ale 
ConferinŃei Europene de la Jena, Germania 
(18 – 19 Martie 2010).  

Peste 55 de experŃi din 9 Ńări Europene au 
ascultat discursurile şi au participat la 
atelierele de lucru organizate în cadrul 
conferinŃei; activităŃi ce au avut ca temă 
metodele de motivare a tinerilor adulŃi cu 
probleme de alfabetizare. 

Organizatorul acestui eveniment a fost 
“Thüringer Volkshochschulverband e.V.”, 
coordonatorul proiectului MoLeYa.  

Se poate afirma că această conferinŃă a fost 
un real success, nu doar din prisma 
parteneriatului proiectului şi a participanŃilor, 
ci şi din prisma schimbului de experienŃă şi 
de cunoştinŃe în domeniul alfabetismului. 

Profesionişti în 
domeniile de predare 
şi de formare, de 
cercetare şi 
dezvoltare, orientare  
şi consiliere au 
participat activ şi au 
împărtăşit din 
experienŃa lor, în 
cadrul acestui 
eveniment desfăşurat 

pe parcursul a două zile. 

Metode şi abordări noi  

Prin intermediul atelierelor de lucru (5 
ateliere de lucru pe diverse teme) 
participanŃilor li s-a oferit şansa de a 
cunoaşte noi metode şi exemple de bune 
practici din diferite Ńări, în ceea ce priveşte 
aspectele motivaŃionale în termeni de predare 
şi formare. În plus au fost testate, analizate 
şi discutate metode şi exerciŃii inovatoare (ca 
de exemplu formarea prin intermediul 
jocurilor).  

 

ReprezentanŃi ai unor unităŃi de învăŃământ 
precum NIACE (UK), AsociaŃia Germană de 
alfabetizare şi educaŃie de bază (DE) şi 
AGORA (FR) au organizat/creat ateliere de 
lucru specifice, prin intermediul cărora le-au 
furnizat participanŃilor materiale ce pot fi 
adaptate în funcŃie de cererile şi nevoile 
individuale.  

 

Expertiză din România 

Ca fiecare organizaŃie parteneră în proiectul 
MoLeYa şi ASOCIAłIA ‘EUROED’ a avut 
posibilitatea să invite cinci experŃi români 
pentru a  lua parte la această conferinŃă. 
Astfel, alături de  Eliza-Marilena Cârcei – 
membră a echipei de proiect, am avut 
plăcerea de a-i avea alături pe cei ce ne-au 
sprijinit necondiŃionat pe parcursul acestui 
proiect şi cărora le mulŃumim:  doamnele 
Rada Oană – expert colaborator al AsociaŃiei 
'EUROED', Doina Gabriela Esmeralda Porojan 
– Director al Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 95 din 
Bucureşti, Florina Iancu – mediator şcolar la 
aceiaşi şcoală, Raluca-Alexandra Herăscu – 
profesor la Şcoala Nr.148 „G.Călinescu” din 
Bucureşti şi domnul Ştefan Pacearcă de la 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
În cadrul conferinŃei, doamna profesor 
Raluca-Alexandra Herăscu a prezentat 
discursul cu tema Roma people and illiteracy 
a special target group throughout Europe. 
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Schimb de experienŃă  

Pe lângă activităŃile de lucru, un alt obiectiv 
important al conferinŃei a fost schimbul de 
experienŃă, la nivel European, în domeniul 
alfabetizării. Prin urmare a fost o deosebită 
plăcere să avem alături numeroase persoane 
din diferite Ńări (precum: Austria, Bulgaria, 
FranŃa, Germania, Lituania, Marea Britanie, 
România, Spania şi Ungaria), din diverse 
organizaŃii. 

De asemenea, la conferinŃă au participat şi 
reprezentanŃi ai diferitelor asociaŃii 
profesionale, reŃele educaŃionale, organisme 
politice, unităŃi şcolare şi de învăŃământ 
superior, precum şi reprezentanŃi ai serviciilor 
de voluntariat.   

Feedback privind ghidul motivaŃional 

ConferinŃa a acŃionat ca un test în ceea ce 
priveşte ghidul motivaŃional. ParticipanŃilor li 
s-a dat o primă versiune a ghidului 
motivaŃional şi li s-a cerut să completeze un 
formular de evaluare al acestuia. Sugestiile şi 
recomandările rezultate vor fi discutate în 
cadrul parteneriatului proiectului şi dacă vor fi 
considerate acceptabile şi aplicabile, vor fi 
incluse în varianta finală a ghidului. 
 
Concluzii pentru varianta finală 

 

Cum proiectul intră în etapa finală, 
următoarea întâlnire a partenerilor, care este 
şi ultima, va avea ca obiectiv principal 
adaptarea/cuprinderea ultimelor idei şi 
recomandări la/în ghidul motivaŃional.  
 
Forma finală a ghidului va fi disponibilă pe 
support DVD şi va putea fi descărcată în 
toamna anului 2010. Viitorul număr al 
newsletter-ului va conŃine informaŃii specifice 
despre ghidul motivaŃional. 
 
 
 
 

 
Dacă doriŃi să aflaŃi mai multe informaŃii 
despre proiectul MoLeYa sau doriŃi să primiŃi  
informaŃii despre ghidul motivaŃional, vă 
rugăm vizitaŃi site-ul proiectului  
www.moleya.eu sau contactaŃi partenerul 
proiectului din Ńara dumneavoastră.  
 

Contact Details:  

 

Germania - TVV e.V. 
D-na. Margit Kreikenbom 
E-Mail: margit.kreikenbom@vhs-th.de 
URL: www.vhs-th.de  
 
FranŃa - AGORA 
Dl. Francis Laveaux 
E-Mail: francislaveaux@yahoo.fr  
URL: www.agoraservices.fr  
 
Bulgaria – Bulgarian Adult Education 
Association 
Dl. Hristo Georgiev 
E-Mail: hristo.georgieff@gmail.org 
URL: www.adulteducation-bg.eu 
 
Lituania - College of Social Science 
D-na. Reda Mikalauskaite 
E-Mail: inter@smk.lt 
URL: www.smk.lt 
 
Austria - E.N.T.E.R. 
D-na. Petra Kampf 
E-Mail: petra.kampf@enter-network.eu 
URL: www.enter-network.eu 
 
România - EUROED´ASSOCIATION 
D-na. Mariana Matache 
E-Mail: office@euro-ed.ro 
URL: www.euro-ed.ro 
 
Ungaria - Hungarian Folk High School 
Society 
D-na. Julianna Szabó 
E-Mail: juli@nepfoiskola.hu 
URL: www.nepfoiskola.hu  
 
Marea Britanie - NIACE 
D-na. Nicola Aylward 
E-Mail: nicola.aylward@niace.org.uk 
URL: www.niace.org.uk

  

 


