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NEWSLETTER 1
"WELCOME- towards inclusion of disabled adult learners - through sensitisation of adult
education centres and adult education trainers/teachers"
GRU-12P-LP-112B-DE
Proiectul WELCOME a fost aprobat în anul 2012 și are
ca dată de final iunie 2014, fiind un proiect depus în
cadrul Programului de Invațare pe tot Parcursul Vieții,
subprogramul Parteneriate Grundtvig.
Prin intermediul parteneriatului de învățare
WELCOME, intenționăm să sprijinim centrele de
educația adulților, astfel încât acestea să fie mai
primitoare pentru persoanele cu dizabilități - prin
sensibilizarea și profesionalizarea personalului
didactic și de management, precum și prin crearea de
rețele între centrele locale și asociațiile de învățământ
pentru persoanele cu dizabilități cu scopul de a
îmbunătăți rata de participare și includerea adulților
cu dizabilități în învățământul general pentru adulți.

larg. Promovează grija pentru munca pedagogică în cele
şase domenii de educaţie a adulţilor: politică/societate/
mediu, educaţie culturală, îngrijirea sănătăţii, limbi
străine, educaţie vocaţională şi educaţie de bază. Un
aspect important este formarea profesorilor de educaţia
adulţilor.

Obiectivele proiectului
1) Sprijinirea centrelor de educație pentru adulți,
astfel încât acestea să devină mai primitoare pentru
persoanele cu dizabilități - prin sensibilizarea și
profesionalizarea personalului didactic și de
management.
2) Crearea de rețele între centrele locale și asociațiile
de învățământ pentru persoanele cu dizabilitati,
îmbunătățind astfel rata de participare și includere a
adulților cu dizabilități în activitățile de educația
adulților.
Parteneriatul
Thüringer Volkshochschulverband e.V., Germania –
coordonatorul proiectului (http://www.vhs-th.de )
Thüringer Volkshochschulverband e.V. (TVV e.V.) este o
organizaţia umbrelă pentru 23 de centre regionale de
educaţia adulţilor cu sediul în comunităţile şi în
majoritatea oraşelor din Thuringia. Oferă servicii pentru
membrii săi, inclusiv lobby. Scopul TVV este să
promoveze educaţia adulţilor în general, în termeni
politici, culturali şi profesionali. Sunt implicaţi în punerea
în aplicare a învățării pe tot parcursul vieții, prin
creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului
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De-Charles Resources Ltd, UK – partener;
http://varietytown.weebly.com
Variety Town este o companie educaţională mică cu
sediul în Cumbria, aproape de graniţa dintre Anglia şi
Scoţia. Variety Town oferă servicii de susţinere,
cunoştinţe şi instrumente care permit împărtăţirea
experienţelor, bazându-se în special pe parteneriate,
dezvoltarea comunităţii şi a egalităţii. În cadrul
parteneriatului va aduce multe experienţe de lucru cu
diverse comunităţi, inclusiv cu adulţi care au probleme
de învăţare.

Caritasverband Iserlohn e. V., Germania – partener;
http://www.caritas-iserlohn.de
Caritas Iserlohn este o parte independentă a Asociației
Caritas Germania, care oferă ajutor social și de caritate
persoanelor dezavantajate. În domeniul educației
adulților oferă programe de integrare și cursuri de
alfabetizare pentru imigranți și cursuri de limbi străine
pentru adulți. În plus sunt oferite servicii de consultanță
și plasare pentru solicitanții de locuri de muncă. Din
octombrie 2010 ne-am concentrat asupra grupului țintă
de șomeri adulți cu nevoi speciale, prin campania

"Inclusion" al Asociației Caritas Germania. Caritas
Iserlohn lucrează pentru crearea de rețele cu alți
furnizori de educație pentru adulți, partenerii sociali și
autoritățile locale.
În cadrul actualului parteneriat pentru învățare, ne vom
concentra asupra extinderii gamei de oportunități
profesionale și de ajutor practic pentru persoanele cu
nevoi speciale, vom susține coordonatorul proiectului și
vom lua parte în mod activ la punerea în aplicare a
proiectului.

ASOCIATIA 'EUROED', Romania – partener;
http://www.euro-ed.ro
ASOCIAŢIA "EUROED" a fost înfiinţată în 2005, şi are
ca scop principal susţinerea educaţiei continue a
adulţilor în România şi optimizarea acesteia în
concordanţă cu standardele europene de educaţie şi
training.
Priorităţile asociaţiei sunt:
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Susţinerea training-ului continuu al adulţilor în
domenii diferite (management, IT, limbi străine,
etc.)
 Introducerea în România a standardelor
europene de certificare;
 Lobby şi consiliere referitoare la educaţia
adulţilor / învăţare pe tot parcursul vieţii;
 Vizite de studiu şi schimb de experienţă cu alte
ţări europene;
 Conceperea şi implementarea unor proiecte de
cooperare transnaţionale şi europene.
ASOCIAŢIA "EUROED" este:
 Furnizor de formare profesională a adulţilor,
pentru programele de perfecţionare: "Manager
de proiect" (cod COR 241919), "Formator" (Cod
COR 241205), "Competenţe Antreprenoriale"
(Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii)
şi programul de specializare pentru ocupaţia de
"Operator introducere, validare şi prelucrare
date" (cod COR 411301)
 Membră EAEA (Asociaţia Europeană pentru
Educaţia Adulţilor), cu sediul la Bruxelles
 Reprezentanţă naţională pentru următoarele
sisteme de certificare Europeană pentru
competenţe de bază pe piaţa muncii:
 Xpert - European Computer Passport,
promovat de
European Examination
Center dinHanover, Germania - certificare în
domeniul informatic
 Xpert PBS (Xpert Personal Business Skills)
promovat de Europäische Prüfungszentrale
din Dortmund, Germania care are ca scop
final formarea profesională de bază în
domeniul
competenţelor
socialeorganizationale


 EBC*L®,
(EUROPEAN
BUSINESS
COMPETENCE*
LICENCE) promovat
de
International Centre of EBC*L (Wien,
Austria) şi coordonat de
Kuratorium
Wirtschaftskompetenz für Europa e.V.
(Paderborn, Germania) care are ca scop final
formarea profesională de bază în domeniul
economic / antreprenoriat.

Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s., Cehia –
partener; http://www.nenuda.eu
Kamarad - Nenuda este o organizaţie non-profit ce
furnizează o serie de activităţi ce se axează în special pe
îmbinarea vieţii de familie cu cea profesională. Oferă
servicii sociale ca: îngrijire copii, activităţi culturale şi
sportive pentru copii, educaţie privată şi suport pentru
copii şi adulţii tineri, în special a celor cu nevoi speciale
(comportamentale, emoţionale, fizice, mentale). Un
exemplu despre activităţile noastre este terapia prin
muzică pentru adulţii tineri. Cea mai mare parte a
activităţii se adresează părinţilor, în special mamelor cu
poziţie dificilă pe piaţa muncii, din cauza unei dizabilităţi.
Kamarad - Nenuda pregăteşte şi desfăşoară activităţi
pentru a ajuta la incluziunea socială, educaţie şi
consiliere. Oraşul de reşedinţă şi guvernul regional
susţine financiar activităţile desfăşurate de către
Kamarad - Nenuda.
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-

Cum poate fi îmbunătățită cooperarea locală între
asociațiile de persoane cu dizabilități și instituțiile de
formare pentru adulți?
De ce ar trebui să deschidem centrele de educație a
adulților
persoanelor
cu
dizabilități
sau
dezavantajate, avantajele și dezavantajele excluderii
și includerii ?

-

În urma discuțiilor au rezultat numeroase idei, vom
enumera câteva dintre acestea:
-

institutiile de educație trebuie să fie cât mai
accesibile din punct de vedere al transportului
public, al infrastructurii, la fel ca şi pentru
persoanele fără dizabilități.
trainerii trebuie să fie bine pregătiți, motivați,
empatici și deschiși pentru grupul țintă
materialele utilizate la predare trebuie să fie
adaptate în conformitate cu necesitățile
participanților
instituțiile de educație să fie deschise în oferirea
de joburi unor astfel de persoane.

-

-

Grupul țintă căruia ne adresăm în proiect, sunt în
primul rând
instituțiilor de educație dar și
persoanelor care fac parte din urmatoarele categorii:

WELCOME - Kick-off Meeting

Prima întâlnire a proiectului, s-a desfășurat la Jena în
Germania, în perioada 7 – 10 octombrie 2012. La
întâlnire au participat 16 persoane (două din România).
Primul obiectiv pe care l-am avut în cadrul acestei
prime întâlniri a fost cunoașterea reciprocă a
partenerilor. În acest sens, fiecare partener a pregătit
o prezenare a instituției cât mai edificatoare, cu
ajutorul posterelor (pe care vi le prezentăm și
dumneavoastră în acest newsletter).

-

Seniori,
persoane cu dizabilități,
șomeri,
persoane cu venituri foarte mici, excluse social,
familii care au în componență persoane cu
dizabilități,
migranți,
și nu în ultimul rând, ne adresăm factorilor de
decizie.

-

Au fost dezbatute, de asemenea, urmatoarele teme:
-

A urmat apoi clarificarea anumitor definiții cheie din
proiect, ca de exemplu:
-

Ce este în opinia ta o instituție fără bariere?
Care sunt barierele cu care se confruntă persoanele
dezavantajate și cum putem reduce aceste bariere?
Care sunt grupurile țintă pe care ne vom concentra
în cadrul proiectului?

-

Care este valoarea adaugată a cooperarii între
instituțiile de educație a adulților și organizațiile/
instituțiile care se ocupă de persoanele cu
handicap?
De ce este necesar ca instituțiile de educație a
adulților să fie mai deschise, mai primitoare față
de persoanele cu dizabilități? Idei pentru
incluziunea socială a acestora.

Noua strategie europeană pentru persoanele cu
dizabilități vizează îmbunătăţirea incluziunii lor
sociale, a bunăstării lor şi a exercitării depline a
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drepturilor lor. În acest scop, strategia prevede o
acţiune complementară la nivel european şi naţional.
Fiecare partener și-a ales un anumit grup țintă de care
se va ocupa cu precădere, ținând cont de experiența
lor anterioară.
S-a convenit ca toți partenerii să se gândească la o
strategie generală “WELCOME”, dar și la o strategie
individuală, orientată către o anumită categorie din
grupul nostru țintă, conform necesităților locale.
Au fost stabilite obiectivele pentru urmatoarea
întâlnire a partenerilor care se va desfășura la Carlisle
în UK, între 20 și 23 martie 2013, și anume:
-

Găsirea de parteneri locali reprezentativi pentru
grupul țintă ales,
Colectarea unor exemple de bună practică pentru
strategia “WELCOME”.

Au fost stabilite de asemenea, calendarul și locurile șde
desfășurare ale următoarelor întâlniri
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