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Set de instrumente
interactive pentru
îmbunătățirea
competențelor de
bază și a
competentelor cheie
pentru adulți.

 Care este prioritatea

Cum vom atinge aceste
Obiective ?

iPool ?
iPool este un consorțiu European a
cărui scop este de a proiecta și
implementa
eficient
creșterea
competențele
de
bază
(alfabetizare, digitalizare) și a
competențelor-cheie specifice ale
grupurilor țintă de adulți, care în
prezent nu sunt bine deservite.

 Cine este segmentul
țintă ?


adulți cu nivel scăzut de calificare

 Cine sunt ceilalți
parteneri ?





Cadrele didactice din școlile pentru
adulți, centre de învățământ sau
universități.
ONG uri; voluntari și angajați.
Instituții naționale și asociații
europene, responsabilii de politici
naționale și UE.

De ce ?
Deficiențele în competențele de
bază și competențele cheie ar putea
fi eliminate în cazul în care sunt
folosite metode și instrumente
adecvate, dar problema este că
adulții cu nivel scăzut de calificare
nu pot beneficia de mai multe
instrumente existente non-formale
pentru dezvoltarea competențelor
lor, deoarece ei fie nu stiu despre
existența lor sau nu sunt în măsură
să le găsească sau să le utilizeze.

 Care sunt obiectivele
iPool ?
De a se adresa persoanelor cu
calificare redusă și oferindu-le un
set de unelte (cu instrucțiuni clare
cum să le folosească) și care le vor
ajuta să găsească alte instrumente
și să învețe despre aceastea.








Colectând
instrumentele
și
practicile
europene
anterioare
existente intr-un singur loc.
Proiectarea
unui
instrument
interactiv: nu doar colectarea ci și
permițând grupurilor țintă să
introducă propriile lor informații.
Implicarea grupurilor țintă în
dezvoltare, acordând o atenție
deosebită la proiectarea acestor
instrumente.
Întărind grupurie-țintă pentru a
dezvolta orice aptitudini care le
lipsesc (din zona de alfabetizare,
digitală sau altele ).

 MAI MULTE INFORMAȚII LA :


www.i-pool.eu

