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Partnerskap
Projekt partnerskapet består av 17 organisationer:

Golden Goal

... vägledare och utbildare inom yrkesutbildningar med stor
erfarenhet att utveckla och skapa arbetsmarknads
relaterade utbildningar samt vägledning.
... expert partners som skapar en bro till andra Europeiska
yrkesutbildnings och väglednings åtgärder
... forsknings institutioner och social-politiska
administrationer betraktar nätverket från ett vetenskapligt
och politiskt paradigm.

Grundläggande
färdigheter &
Kommunikations
Träning
med Integrerade
Sport Aktiviteter

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast
upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa
uppgifter kan komma att användas.
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Grundläggande färdigheter
& Kommunikations Träning
med Integrerade Sport Aktiviteter
“Grundläggande färdigheter” är ett område som
har fått en särskild fokusering inom ett flertal
Europeiska länder.
Svaga grundläggande färdigheter är inte bara
förknippat med äldre individer men existera även
hos unga vuxna med låg utbildning i
kombination med anspråkslös motivation att
deltaga i traditionella utbildningar.
”Golden Goal” projektets målsättning är att
motivera unga vuxna att vara delaktiga i sin
utbildning, så dom kan göra sitt ”Golden Goal”
genom att förbättra sin förmåga att läsa och
använda matematik samt att utveckla sin sociala
och kulturella integration i samhället.

Projekt koordinator och promotor: BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH, A-1070 Vienna, Austria
projekte@best-training.com, www.best-training.com

För att kunna göra detta så kommer
projektet att...
... Utveckla grundläggande och sociala utbildnings
koncept i kombination med sport aktiviteter (fotboll,
men också andra sporter beroende på de lokala
möjligheter och målgrupper), för att locka till ökat
deltagande och motivation.
... Utveckla pedagogiska riktlinjer och metoder för
de följande målgrupper: individer som ej avslutat sin
grundutbildning, etniska minoriteter (särskilt
invandrare och Romer), unga vuxna som är
arbetslösa för en lång tid och individer som upplever
ett socialt utanförskap.
... Utnyttja publiciteten från EURO 2008 Europeiska
fotbollsmästerskapet genom att förknippa vuxen
utbildning med sport aktiviteter samt öka
allmänhetens medvetenhet om projektet genom
särskilda Golden Goal evenemang i varje partners land.

De pedagogiska riktlinjer och metoder för självständigt lärande
kommer att finnas tillgängligt som Internet baserat material för fri
nerladdning.

