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Rolul educației adulților în incluziunea și integrarea socială
Obiectivul principal al oricărui sistem de învățământ este acela de a înzestra oamenii cu o gamă
largă de abilități și competențe pentru ca aceștia să poată avea o viață independentă și funcțională și
să fie cetățeni activi în comunitatea în care trăiesc.
Învățarea în rândul adulților a devenit o parte vitală a educației. Oamenii trebuie să aibă acces la
locuri și resurse pentru învățarea continuă, de-a lungul vieții, pentru:
•
a dobândi noi competențe necesare domeniului lor de activitate,
•
a aduna cunoștințele necesare care să permită reorientarea profesională,
•
pentru a rămâne angajați pe piața muncii, aflată în continuă schimbare.
Persoanele din grupurile dezavantajate trebuie să beneficieze de sprijinul și formarea necesară
pentru a acumula abilitățile solicitate în vederea obținerii unui loc de muncă, avansării profesionale
și în general să poată participa activ la viața comunității.

Despre proiect
”ISDL- Integrare prin învățare socială și digitală” este un proiect transnațional finanțat prin programul
Erasmus + al Uniunii Europene.
Proiectul vizează situația populației migrante și a șomerilor din diferite țări și a apărut din convingerea
că o integrare și incluziune socială reușită depind de existența unor modalități de învățare pentru adulți
care promovează interculturalitatea și alfabetizarea digitală.
Scopul acestui proiect este de a căuta exemple de bune practici de către organizații și instituții care au
dezvoltat metode și modalități inovatoare, creative și aplicate în mod eficient în cadrul educației pentru
incluziunea adulților.
Rezultatul final urmărește selecția și descrierea celor mai bune exemple identificate prin cercetarea
noastră, în cadrul unui ghid, și care vor fi puse la dispoziție ca o resursă educațională deschisă.
ISDL este destinat oricui profesionist care lucrează în domeniul educației adulților. Prin acest proiect
sperăm să putem oferi noi inspirații, idei și impulsuri pentru activitățile educaționale pe care le oferiți.

Despre noi și despre proiect
Suntem 6 parteneri în acest proiect, organizații din: Italia, România, Turcia, Polonia și Germania- care
împărtășesc cunoștințele, experiențele și datele colectate.
În timpul perioadei de doi ani a proiectului (2017-2019), fiecare partener din proiect va face cercetări în
contextul național din care provine.
Toate concluziile vor fi colectate într-o formă ușor de citit și puse la dispoziția oricărei persoane
interesate de documentele tip open source pe site-ul nostru.
Veți regăsi o colecție de bune practici despre cazuri europene de integrare prin învățare socială și
digitală.

