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Parteneri
Parteneriatul proiectului este constituit din 17 organizaţii:

Golden Goal

... centre de consiliere şi formare profesională cu experienţă
bogată în elaborarea de măsuri de formare şi consiliere
conform cererii de pe piaţa forţei de muncă.
... parteneri experţi ce realizează o punte de legătură spre
alte reţele europene de formare şi consiliere profesională.
... instituţii de cercetare şi de administraţie politico socială
monitorizează aceste reţele prin perspectiva contextului
ştiinţific şi politic.

Competenţe de
bază & trainig de
comunicare
Prin activităţi
sportive
integrate
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Competenţe de bază & trainig de comunicare
Prin activităţi sportive integrate

Pentru atingerea acestor obiective proiectul va...

În ultimii ani problematica privind ,, competenţele de
bază’’ a câştigat o atenţie deosebită în majoritatea
ţârilor Europene.

... dezvolta concepte de formare a competenţelor de bază şi
sociale combinîndu-le cu activităţi sportive( fodbal precum şi
alte sporturi în concordanţă cu condiţiile locale şi grupurile
ţintă) pentru atragerea participării şi creşterea motivaţiei.

Deficienţele constatate, privind competenţele de
bază nu se limitează doar la persoane mai în
vârstă, fiind o realitate comună tinerilor şi adulţilor
cu un nivel scăzut de pregătire, situaţie care adesea
se datorează lipsei de motivaţie la participarea
măsurilor ,,tradiţionale’’ de calificare.

... elabora o curriculă şi un set de instumente metodologice
structurate pe secţiuni conform cerinţelor speciale ale
următorului grup ţintă: persoane-abandon educaţional,
minorităţi etnice( în special emigranţi şi romi),şomeri de lungă
durată tineri-adulţi, persoane marginalizate din punct de
vedere social.

Obiectivul proiectului “Golden Goal – Obiectivul de
aur ” este acela de a da posibilitatea tinerilor adulţi
defavorizaţi ,, reticenţi la educaţie’’ de aşi atinge.
,,Obiectivul de aur - Golden Goal” prin îmbunătăţirea
competenţelor umanistice şi reale şi promovarea
integrării lor în societate din punct de vedere social
şi cultural.

... profitând de atenţia publică acordată campionatului
european de fodbal 2008, prin conectarea aspectelor formării
profesionale a adulţilor cu activităţile sportive se doreşte
îmbunătăţirea informării publicului privind obiectivele
proiectului cu ajutorul organizârii de evenimente
demonstrative specifice ,,Obiectivul de aur - Golden goal’’ în
fiecare dintre ţările partenere.

Promotor şi coordonator de proiect: BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH, A-1070 Vienna, Austria
projekte@best-training.com, www.best-training.com

,,Ghiduri’’ şi ,,Set de instrumente’’ vor fi realizate ca materiale
spre descărcare de pe pagina de internet în mod gratuit.

