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PROIECTUL M_APP

PRIMA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT

Călătoriile deschid mintea! Proiectul M_APP, finanţat de
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii al Comisiei
Europene are ca scop definirea noilor competenţe
dobândite pe parcursul călătoriilor, oferind totodată
posibilitatea documentării acestora. Proiectul a demarat la
1 ianuarie 2014 şi se va desfăşura până la 31 decembrie
2015.

Prima întâlnire de
proiect
a
fost
organizată în Irlanda,
în oraşul Trim în
perioada 13 - 14
ianuarie 2014 şi a
fost un mare succes!
Reprezentanţii celor
7 organizaţii partnere (Austria, Germania, Irlanda, Spania,
Suedia, România şi Turcia) au discutat în detaliu obiectivele
proiectului şi paşii prin parcurgerea cărora aceste obiective
pot fi atinse. Întâlnirea ne-a dat o idea clară asupra direcţiei
în care ar trebui să pornim deschizând astfel drumul către
următoarele etape ale proiectului.

OBIECTIVELE NOASTRE:
Crearea unei aplicaţii pentru dispozitivele mobile (pentru
smartphone-uri sau tablete), care va ajuta populaţia adultă
din Europa să:
• documenteze ceea ce au învăţat în timpul şederii
lor în străinătate
• arate cum şi unde au dobândit noile aptitudini
• prezinte nou-dobânditele abilităţi, şi altora
Dezvoltarea unei proceduri de recunoaştere şi acreditare
pentru două, din cele opt, competenţe-cheie europene de
învăţare pe tot parcursul vieţii:

• a învăţa să înveţi
• competenţe sociale şi civice
Ambele competenţe pot fi dobândite în timpul şederii în
străinătate. Noi credem că permiterea acreditării noilor
cunoştinţe dobândite îi va ajuta pe adulţi să-şi sporească
şansele de angajare şi competitivitatea pe piaţa forţei de
muncă.

GRUPUL NOSTRU ŢINTĂ:

FAZA DE CERCETARE:

Adulţii implicaţi în diverse acţiuni de mobilitate din Europa,
cum ar fi: ateliere de lucru, voluntariat, stagii, programe de
instruire practică, programe de studii universitare de
schimb, mobilităţi municipale, mobilităţi de agrement
Organizaţii precum:
entităţi de educaţie a
adulţilor, organisme
publice care oferă
recunoaştere
a
învăţării non-formale
şi informale, precum
şi
organizaţiile
europene şi publice
implicate în elaborarea de politici educaţionale.

Tocmai am terminat faza de cercetare și analiză. Acest lucru
ne-a permis să înţelegem mai bine interconectarea între
mobilitatea transnaţională și experienţele de învăţare
informale. S-a elaborat de către partenerul irlandez Un grid
de competenţă, care a oferit o structură comună pentru
analiza și descrierea competenţelor utilizate. Folosind această
grilă, o cercetare a fost efectuată în toate ţările partenere, cu
cel puţin 20 de cursanţi adulţi și doi experţi profesioniști.
Parteneriatul a adunat informaţii foarte utile în această
cercetare, informaţii care o să ofere o bază excelentă de
lucru. Entuziasmul manifestat de cei care au completat
chestionarul, a reafirmat importanţa proiectului. Mulţumim
încă o dată şi pe această cale tuturor care au participat!
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Meath Community Rural & Social Development
Partnership Limited (IE)
Jennifer Land
info@meathpartnership.ie
www.meathpartnership.ie

OPINIILE VOASTRE!
Din răspunsurile pe care le-am primit în faza de
cercetare:
•

•

•

•

Soros Educational Center Foundation (RO)
Zsófia Pál
advise@sec.ro
www.sec.ro

Fiecare mobilitate în străinătate ajută nu numai
dezvoltarea
competenţelor
lingvistice
ale
persoanei în cauză, dar şi competenţele sociale în
general ale acestuia
Cred că prin “cufundarea” într-o nouă cultură se
începe un proces de evaluare internă. Schimbarea
vieţii vă permite să vă vizualizaţi viaţa în mod
obiectiv
Confruntându-vă cu o nouă cultură, de asemenea,
vă oferă o introspecţie şi vă oferă posibilitatea de
a vedea în mod diferit lucrurile, respectiv te face
mai tolerant și acceptant faţă de celelalte culture
Da, competenţele existente se pot aplica şi
dezvolta, respectiv unele noi se pot obţine când
cineva călătoreşte într-o altă ţară. Cred, că
mobilităţile sunt calea cea mai bună de a vă
autodescoperi, de a vă vedea acţionând în situaţii
noi

Fondo Formacion Euskadi (ES)
Marta Palacio
marta.palacio@ffeuskadi.net
www.ffeuskadi.net
Campus Varberg (SE)
Ida Boström
ida.bostrom@campus.varberg.se
campus.varberg.se
Karabağlar District Directorate of National Education (TR)
Ugur CELIK
celikugur@hotmail.com
http://karabaglar.meb.gov.tr

CE URMEAZĂ?
Acuma ne pregătim pentru cea de a doua întâlnire de
proiect, care va avea loc în Izmir/Turcia. Această întâlnire
se va concentra în mare parte pe dezvoltarea aplicaţiei.
Pagina noastră de web: http://mapp-project.eu/, va fi în
curând disponibilă în toate limbile tărilor partenere.
Vizitaţi-ne să aflaţi cât mai multe…

PARTENERIATUL:
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus
(Coordinator) (AT)
Veronika Rechberger

veronika.rechberger@auxilium.co.at
www.auxilium.co.at
Rapidrabbit (DE)
David Wulff
info@rapidrabbit.de
www.rapidrabbit.com
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