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BULETIN 

INFORMATIV 3 
 
Septembrie 2020 

Bine ați venit la al treilea 

buletin informativ al 

PROIECTULUI 

„ELEVATION”! 

 
Situația sanitară din Europa a încetinit considerabil 

activitățile proiectului ELEVATION. Într-adevăr, după 

ce a dezvoltat și tradus resursele proiectului, 

consorțiul era pe cale să le testeze în condiții reale 

cu populațiile țintă ale proiectului. Din păcate, 

COVID-19 a împiedicat consorțiul să-și îndeplinească 

planurile. 

Prin urmare, parteneriatul organizează întâlniri 

online și comunică activ prin e-mailuri pentru a 

putea desfășura toate activitățile planificate. 
 

 

 

Memento: despre ce 

este ELEVATION? 

Ceea ce propune ELEVATION este un nou 

drum în sfera oferirii de educație a adulților 

pentru cei aflați în prezent la marginea 

învățării pe tot parcursul vieții. 

PROIECTUL ELEVATION ajută adulții 

marginalizați să construiască seturi de 

abilități cheie pe care să le poată lua cu ei 

de-a lungul vieții, deoarece devin din ce în 

ce mai importante abilități de bază pentru 

viață, muncă și incluziune. 

URMEAZA… 

În lunile următoare, parteneriatul 

planifică sa: 

• Finalizeze traducerea tuturor 

materialelor dezvoltate în toate 

limbile partenere 

• Finalizeze toate lucrările de 

dezvoltare de pe portal și sa încarce 

tot conținutul instruirii 

• Se concentreze în principal pe 

diseminarea platformei de învățare 

electronică și a evenimentelor 

multiplicatoare care vor ajuta la 

promovarea ELEVATION în țările 

partenere ale proiectului.   
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EVENIMENTE 

MULTIPLICATOAR

E 

 
FESTIVAL DE ÎNVĂȚARE 

COMUNITARĂ 
Evenimentul „Un festival de învățare în comunitate” 

se va concentra în mod special pe implicarea 

adulților marginalizați în învățare prin noile activități 

ale festivalului dezvoltate. 

Toți partenerii vor găzdui cel puțin un astfel de 

eveniment multiplicator pe parcursul ciclului de viață 

al proiectului. Un minim de 30 de adulți 

defavorizați vor participa la evenimentele pilot. 
 

 UNDE NE POȚI 

GĂSI? 
 

Pentru a afla mai multe despre proiect, vizitați site-

ul nostru web 

https://elevationproject.eu/en/ 

si alaturati-va pe FACEBOOK! 

EVENIMENT TRANSNAȚIONAL 

DE FORMARE 

 

Programul de formare continuă va cuprinde un 

total de 40 de ore de învățare. Evenimentul de 

formare transnațională de 3 zile va avea loc în 

Irlanda, la care vor participa 12 profesioniști din 

domeniul educației din organizațiile partenere. 

Participarea personalului este esențială dacă se 

dorește realizarea modelului de formare în cascadă 

dorit. 

Tutorii care participă vor sprijini furnizarea de 

instruire locală într-un model de instruire în 

cascadă. O demonstrație a abilităților va fi un 

element cheie al formării continue și acest lucru va 

presupune dezvoltarea achiziției de competențe 

într-o gamă de domenii de producție media de 

către fiecare tutor care participă. Acest lucru 

asigură dezvoltarea profesională continuă a 

profesioniștilor din educația adulților, care pot 

sprijini includerea grupurilor marginalizate în orice 

cadru educațional. 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERINTA FINALA  
Partenerii principali vor găzdui, de asemenea, o 

conferință finală care va coincide cu întâlnirea 

partenerilor din Croația, când vor fi prezentate toate 

rezultatele proiectului. Un vorbitor cheie adecvat va fi 

invitat să prezinte oficial rezultatele proiectului.  

Un minim de 70 de profesioniști și manageri din 

domeniul educației vor participa la conferința finală 

în care vor fi prezentate toate rezultatele 

pedagogice, împreună cu mărturii ale persoanelor 

care au participat la festivalurile de învățare 

comunitară. 
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https://www.facebook.com/elevationEU/ 

 


