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... yrkesfaglige institusjoner med lang erfaring fra utvikling
av yrkesrettede opplæringsprogrammer og veiledning.
... ekspert partnere som er prosjektets brobyggere opp
mot andre Europeiske utdannings- og veiledningssentre.
... forskningsinstitusjoner og universiteter som følger opp
nettverket i en vitenskaplig og politisk sammenheng..

Grunnleggende
akademiske
ferdigheter
sammen med
sports aktiviteter

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.
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Grunnleggende akademiske ferdigheter
sammen med sports aktiviteter

For å oppnå disse målene skal prosjektet
ta for seg følgende ...

I de siste årene har uttrykket “grunnleggende
akademiske ferdigheter” fått fornyet oppmerksomhet i
de fleste Europeiske land. Mangelen på
grunnleggende akademiske ferdigheter er ikke bare et
problem hos den eldre generasjonen, men er også
svært utbredt problem blant unge voksne med lav
utdannelsesbakgrunn.

... utvikle grunnleggende opplæringsprogrammer i de
grunnleggende akademiske ferdighetene i en
kombinasjon med sports aktiviteter for å fange interessen
hos målgruppen. Hovedfokuset er på fotball, men for ikke
å snevre inn målgruppen for mye vil også andre
sportsgrener være i bildet..

Problemene for denne gruppen mennesker faller ofte
sammen med mangelen på motivasjon til å delta i
tradisjonelle utdanningsprogram.

... utvikle et pensum og en metodisk pakke med seksjoner
for følgende målgrupper ; skolesluttere, etniske
minoriteter, langtidsledige unge voksne og sosialt
marginaliserte personer.

“Golden Goal” prosjektets mål er å motivere unge,
voksne med særdeles lav skolemotivasjon til å skåre
deres eget “Golden Goal” ved å forbedre de
grunnleggende ferdighetene. I tillegg skal prosjektet
bidra til sosial og kulturell integrering i samfunnet for
dem som faller utenfor.

... dra nytten av den store interessen Euro 2008 EM I
football har på en stor del av befolkningen ved å
kombinere utdanning med sports aktiviteter.

Prosjektansvarlige og koordinator: BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH, A-1070 Wien, Österreich
projekte@best-training.com, www.best-training.com

Pensumet og metodisk pakke vil være tilgjengelig I form
av web basert materiale for gratis nedlasting.

