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Obiectivele proiectului
Obiectiv general:
- crearea unui mecanism de dezvoltare, monitorizare şi evaluare a
competenţelor transversale pentru tinerii în căutarea unui loc de muncă
Obiective specifice:
- dezvoltarea unui model inovator, modular, de tip blended (rotation) pentru
asigurarea dezvoltării competenţelor transversale
- includerea acestei abordări în practicile educaţionale la nivele cât mai diverse,
folosind mijloace IT şi informaţii relevante de pe piaţa muncii pentru a creşte
numărul şi calitatea programelor de formare pentru creşterea angajabilităţii
tinerilor
- dezvoltarea, ca parte a modelului inovator propus, a unor mecanisme de
evaluare şi recunoaştere a competenţelor transversale
Formatorii şi trainerii vor urmări în mod special:
-înţelegerea aprofundată a nevoilor de formare în domeniul competenţelor
transversale
-dezvoltarea competenţelor pedagogice pentru susţinerea procesului de
învăţare
-folosirea informaţiile de pe piaţa muncii pentru dezvoltarea unor programe noi
de formare, la standarde înalte de calitate

Principalele activităţi ale
proiectului
•
•

•
•
•
•

Dezvoltarea programului de cercetare asupra competenţelor transversale (pregătire,
colectare date, interpretare calitativă şi cantitativă, raportare, concluzii) – Rezultat
Intelectual 1
Dezvoltarea celor 6 module folosind sistemul blended pentru competenţele transversale –
Rezultat Intelectual 2:
Modul 1: Comunicare interpersonală
Modul 2: Învăţarea învăţării
Modul 3: Competenţe sociale şi civice
Modul4 : Antreprenoriat şi iniţiativă economică
Modul 5: Diversitate culturală
Modul 6: Valori etice şi dezvoltare durabilă, bună guvernanţă
Testarea modulelor la nivel local şi internaţional prin 2 programe de formare internaţională
de scurtă durată (pentru traineri)
Publicarea variantelor finale a Modulelor (platformă online, manual, metodologia pentru
sesiunile de lucru directe)
Implementarea planului de Diseminare şi Exploatare a rezultatelor
Conferinţe locale şi internaţionale pentru diseminarea rezultatelor, organizate de toatele
cele 6 instituţii partenere

Rezultatul Intelectual 1
Cercetare europeană asupra
competenţelor transversale Transversal Skills Research (TSR)
•
•

•

•

cercetare de analizare a reprezentării sociale a celor 6 competenţe
transversale selectate, orientată spre definirea lor ca importanţă, relevanţă,
nevoie de formare, existenţă în programele de formare, etc.
6 organizaţii participante/50 participanţi = 300 subiecţi (grupul de 50 va fi
selectat după cum urmează: 25 angajatori de toate tipurile, inclusiv IMMuri,
25 formatori, profesori, administratori ai sistemelor de educaţie, în special
VET)
Scopul cercetării este de a surprinde perspectiva angajatorilor dar şi entităţilor
educaţionale asupra importanţei competenţelor transversale, priorităţi şi
deficienţe legate de acestea. Rezultatele obţinute vor ajuta formatorii implicaţi
în proiect să înţeleagă nevoile esenţiale pentru dezvoltarea modulelor
blended, în relaţie directă cu sistemul formării forţei de muncă la nivel
european.
LTMA şi cercetătorii vor publica cel puţin 1 articol ştiinţific în reviste de
specialitate, jurnale de cercetare, conferinţe ştiinţifice.

Detalii produs intelectual 2
Curs blended TRAIT pentru dezvoltarea celor 6 competenţe
transversale selectate.
Kitul complet al cursului va conţine 3 abordări combinate, fiecare cu subprodusul său:
1. Platformă online ce conţine: teste, chestionare, materiale media de învăţare,
itemi de evaluare, parcursuri de învăţare individuale. Platforma va acţiona ca
un mediu virtual de învăţare ce va conecta formatorii şi formabilii la nivel
local, naţional şi european.
2. Manualul Competenţelor Transversale (material teoretic, structura
competenţelor transversale, concepte cheie, abordări, exemple, experimente,
glosar, index şi bibliografie, etc.). Manualul va asigura consistenţa
programului de trening din punct de vederea teoretic şi informaţional şi va fi
adresat formabililor. Structura manualului va considera următoarele criterii:
- conţinut (teme, sarcini, proceduri şi informaţii structurale într-o
manieră logică şi împărţite în unităţi de învăţare)
- audienţă (competenţele formabililor, nivel educaţional)
- utilitate (ca parte a programului de training, permanent, ca referinţă)
3. Manual de training pentru sesiuni de formare directă – va include metode şi
tehnici aplicative pentru cele 6 competenţe transversale, folosite în întâlnirile
directe cu cursanţii (jocuri, tehnici de grup, simulări, proiecte, trasee de
învăţare, exerciţii practice, etc.). Acest material va fi folosit de către formatori
şi va avea un nivel al complexităţii şi al limbajului adaptat nivelului trainerilor.

Imagini din timpul primei întâlniri
transnaţionale de proiect, Iaşi,
Noiembrie 2015

Unde puteţi găsi mai multe
informaţii despre proiect:
Siteul proiectului:

http://www.trait-erasmusplus.com
Pagina de facebook:
https://www.facebook.com/TRAITproject

Blogul proiectului:
http://trait-erasmusplus.blogspot.au/

