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Creșterea competențelor adulților pe 

marginea învățării pe tot parcursul vieții



Ideea din spatele proiectului

• Proiectul ELEVATION este un proiect inovator care își 
propune să dezvolte un nou cadru de învățare 
cuprinzător și personalizat pentru a atrage cei mai mulți 
din mainstream în educație și formare;

• Noua abordare care urmărește o dispoziție mai 
deschisă și mai extinsă bazată pe tehnici de învățare 
încorporate și festivaluri de învățare comunitară „open-
house”.



• să ofere acces la învățarea pe tot parcursul vieții 
pentru grupurile cele mai vulnerabile de cursanți 
adulți, în special pentru persoanele care nu au 
abilități de bază sau au un nivel scăzut sau lipsă a 
calificărilor;

• să facă educația să funcționeze pentru grupurile 
cele mai marginalizate pentru a sprijini incluziunea 
lor în societate și economie.

Obiectivele proiectului



Grupuri țintă

Grupurile țintă principale ale proiectului sunt : 

• Tutori de educație pentru adulți care vor beneficia de 
pregătirea continuă;

• Adulți slab calificați, migranți, refugiați, minorități 
etnice, etc.



• Proiectul va dura 24 de luni;

• Parteneriatul implică 6 parteneri și 1 partener 
asociat.

Informatii de baza



Reuniuni transnaționale de proiect

5 întâlniri transnaționale de proiect :

• TNM1 - Irlanda (Septembrie 2019);

• TNM2 - Polonia (Februarie 2020);

• TNM3 - Portugalia (August 2020);

• TNM4 - Cipru (Februarie 2021);

• TNM5 - Croatia (August 2021).



5 Rezultate Intelectuale:

• IO1 - Resurse tematice pentru formatul mini-învățare pentru 
achiziția competențelor cheie;

• IO2 - Program de instruire și manual de instruire;

• IO3 - Cadrul de planificare a festivalurilor de învățare;

• IO4 - Portal de învățare electronică;

• IO5 - Document de politici.

Rezultate Intelectuale



Evenimente multiplicatoare

Evenimente multiplicatoare:

• 6 Festivaluri de învățare comunitară în fiecare țară în mai 2021;

• Conferință finală în Croația, în august 2021.



Eveniment de formare

• În Irlanda va fi organizat un eveniment de 
formare profesională la care participă 12 
participanți (2 reprezentând fiecare partener).
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