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Prezentarea proiectului
Proiectul îşi propune să dezvolte activităţile de învăţare reciprocă pentru consolidarea
investiţiilor în capitalul uman, în Grecia, Bulgaria şi România, trei dintre statele membre
ale Uniunii Europene care deţin cele mai scăzute rate de participare la procesul de
învăţare continuă.
Acest lucru va fi realizat, prin analiza politicilor puse în aplicare şi prin

detectarea

punctelor cruciale, prin transferul de know-haw din Danemarca, una dintre ţările cu cele
mai mari rate în ceea ce priveşte participarea la învăţarea continuă precum şi prin
dezvoltarea politicii de recomandări pentru îmbunătăţirea strategiilor implementate.
Scopul principal este de a promova bunele practici inovatoare şi de a propune
recomandări de politici în domeniul de formare profesională continuă, în cadrul investitiilor
de dezvoltare a capitalului uman, aşa cum este prevăzut în Strategia Europeană de
Ocupare.
Obiective generale

•

Dezvoltarea activităţilor de învăţare reciprocă, prin analiza comparativă a sistemelor
de învăţare între ţările participante

•

Promovarea

bunelor

practici

inovatoare

şi

propunerea

unor

politici

pentru

îmbunătăţirea eficienţei învăţării pe tot parcursul vieţii, privind includerea pe piaţa
forţei de muncă şi formarea unor motive pentru reinsertia pe piaţa forţei de muncă.
Activităţi:

1.

Studiu privind sistemele de învăţare axat pe sistemele de formare profesională
continuă pentru formarea motivelor de participare prin analiza de bune practici

2.

Studiu privind politica de Recomandari pentru îmbunătăţirea învăţării pe tot
parcursul vieţii.

3. Workshop-uri trans-naţionale pentru experţii în domeniul învăţării pe tot parcursul
vieţii

4. Crearea unui web-site al proiectului www.mutuallearning.net

5. O conferinţă Trans-naţională cu privire la formarea profesională continuă şi a
certificărilor.
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