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PARTENERI
FRSI - Polonia - Aplicant
The Association of Finnish eLearning Centre - Finlanda
Biblioteca Publică din Koln - Germania
Biblioteca Publică din Braga - Portugalia
Fundația Progress - România
P2PU - SUA

OBIECTIV GENERAL
Să îmbunătățească și să extindă complexitatea
și eficiența oportunităților educaționale pentru
adulți, prin facilitarea accesului la conținut
online, studii utile și îmbunătățirea abilităților
acestora de învățare pe tot parcursul vieții.

REZULTATE: STUDII ȘI RESURSE
Cartea Albă: OPORTUNITĂȚILE MEDIULUI ONLINE PENTRU
EDUCAȚIA ADULȚILOR - http://www.progressfoundation.ro/raportoportunitatile-mediului-online-pentru-educatia-adultilor-cartea-alba/
Colecție de cursuri online pentru cercuri de învățare în limba
română: https://www.p2pu.org/en/courses/?languages=ro&order
Manual de training pentru traineri și facilitatori (structura în slide-urile
următoare);
Accesul pe platforma P2PU adaptat utilizatorilor români: https://
www.p2pu.org/en/

REZULTATE: STUDII ȘI RESURSE

Realizarea unui modul de pre-curs, destinat participanților,
facilitatorilor și bibliotecarilor cu informații utile pentru
dezvoltarea personală și alegerea cursului potrivit.
Realizarea unui toolkit pentru bibliotecari cu elemente de
marketing și informații despre cum pot utiliza rezursele
proiectului (se traduce în română).

MANUALUL DE TRAINING - STRUCTURĂ
1. ADULȚII CA PARTICIPANȚI LA ÎNVĂȚARE:
• Modul auto-învățare. Cum să-i înveți pe utilizatorii bibliotecii să devină
adulți responsabili preocupați de propria învățare,
• Modul auto-dezvoltare. Bibliotecarii sunt persoane care învață pe tot
parcursul vieții.
2. METODOLOGIA CERCURILOR DE ÎNVĂȚARE.
• Elemente de bază ale comunicării deschise (tehnici de ascultare activă,
parafrazare, reguli pentru susținerea învățării în cercuri mici),
• Cum să conduci cercuri de învățare,
• Sesiune pe promovare. Cum să utilizezi diferite canale eficient pentru a
crește conștientizarea în comunitatea locală, referitor la oportunități de
învățare pentru adulți.

MANUALUL DE TRAINING - STRUCTURĂ
2. METODOLOGIA CERCURILOR DE ÎNVĂȚARE (continuare).
• Sesiune pe recrutare. Cum să utilizezi strategiile inclusive pentru a ajunge
la diverse grupuri de potențiali participanți,
• Sesiune pe creare de parteneriate locale. Cum să colaborezi cu instituțiile
locale pentru a organiza cercuri de învățare.
3. SUPLIMENTAR:
• Sesiune pe resurse disponibile. Cum să utilizezi materialele online
disponibile,
• Sesiune pe suport din partea altor participanți online. Cum să devii
membru al unei comunități de practicieni.

CE URMEAZĂ

Sesiuni de instruire detaliate cu Ovidiu Ana (cursuri disponibile / conținut), Anca
Râpeanu (platformă) și Claudia Șerbănuță (facilitare) pe domeniile având ca cofacilitator la aceste sesiuni pe Raluca Istrate.
Între sesiunile de formare, participanții interesați vor avea de realizat diverse teme și
sarcini.
Vă puteți înscrie aici completând un formular.
Până atunci puteți accesa site-ul: www.p2pu.org, să vă faceți cont și să explorați
resursele platformei.

ÎNTREBĂRI?

Pentru detalii o puteți contacta pe Claudia Șerbănuță
claudia.serbanuta@progressfoundation.ro
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