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PROIECTUL 

ELEVATION 

Buletin 

informativ1 Bine ați venit la primul 

buletin informativ al 

proiectului 

„ELEVATION”! 
 

Vom fi fericiți să vă spunem despre: 

• Ideea din spatele proiectului 

ELEVATION 

• Membrii consorțiului nostru 

• Prima intalnire a proiectului  
 

IDEEA DIN SPATELE 

PROIECTULUI 
 

Proiectul „ELEVATION” este unul dintre proiectele 

Erasmus +, proiectat în cadrul cooperării dintre UE, 

care are ca scop consolidarea capacităților din 

educația adulților. 

Sarcina de implicare a adulților marginalizați în 

educație și formare nu a fost niciodată una ușoară. 

Proiectul ELEVATION propune să atragă cursanții 

reticenți înapoi la educație și formare, folosind o 

abordare nouă și completă, care ignoră dispozițiile 

tradiționale bazate pe instituții, axate pe subiecți și 

urmăresc în schimb o activitate mai deschisă și 

prevederi extinse bazate pe tehnici de învățare 

încorporate și festivaluri de învățare comunitară 

„open-house” 

Ceea ce propune ELEVATION este să rupă un teren 

nou în sfera furnizării de educație pentru adulți 

pentru cei aflați în prezent pe marginea învățării 

permanente. 

Rezultatele proiectului vor fi instruirea continuă 

pentru profesioniștii din educația adulților pentru a 

sprijini dezvoltarea lor profesională continuă și 

utilizarea resurselor de competență cheie propuse 

în format de mini-învățare în format integrat și a 

noilor medii de învățare electronică personalizate. 

Toate produsele, resursele și materialele de curs 

produse de consorțiul ELEVATION vor fi disponibile 

ca resurse educaționale deschise oricărei părți 

interesate, în toate limbile partenere. 
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Prima întâlnire a 

proiectului ÎN IRLANDA 

UNDE POTI SA NE 

GASESTI? 

REUNIUNE ÎN VIRGINIA, IRLANDA 

Întâlnirea de început în cadrul proiectului „ELEVATION” 

(Creșterea competențelor adulților în marja învățării pe tot 

parcursul vieții) a avut loc în 13 și 14 septembrie 2019 în 

Virginia (Irlanda). Întâlnirea a fost găzduită de The Rural 

Hub, partener irlandez în proiect. 

Întâlnirea a început cu primirea și prezentarea partenerilor. 

Toți partenerii și-au prezentat organizațiile. Coordonatorul 

a prezentat planul de dezvoltare a proiectului, inclusiv 

termene de sarcini și împărțirea muncii între parteneri. 

Partenerii au convenit toate activitățile viitoare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIATUL 

Proiectul este dezvoltat de șase parteneri din șase țări 

diferite ale UE:  

• CALLIDUS (Croatia),  

• INNEO (Polonia),  

• AESD (Romania), 

• CARDET (Cipru), 

• The Rural Hub CLG (Irlanda), 

• RIGHTCHALLENGE (Portugalia). 

Organizațiile au diferite caracteristici și domenii de 

specializări, ceea ce contribuie la dezvoltarea unei 

cooperări foarte eficiente. 

CE URMEAZA… 

 
• În luna următoare, fiecare partener are 

o sarcină concretă de îndeplinit: 

• The Rural Hub va prezenta o propunere 

de valoare pentru IO1 Formatul tematic 

de mini-învățare Resurse pentru achiziția 

competenței cheie, apoi fiecare partener 

va începe dezvoltarea unei resurse 

urmând patru abordări tematice; 

• Callidus va dezvolta un program de 

formare continuă și va defini rezultatele 

cheie ale învățării; 

• Ne intâlnim din nou la Rzeszów, Polonia 

în februarie 2020 pentru a discuta 

următorii pași ai proiectului. 

Viziteaza site-ul nostru: 
https://elevationproject.eu  

și alăturați-vă paginii noastre de Facebook: 
            www.facebook.com/elevationEU  

https://elevationproject.eu/
http://www.facebook.com/elevationEU

