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Projektno partnerstvo
... sestavlja 17 organizacij:

Golden Goal

• organizacije s področja poklicnega svetovanja, usmerjanja
in treningov z bogatimi izkušnjami pri razvoju in oblikovanju
programov in smernic, povezanih s trgom dela
• strokovni partnerji, pomembni za učinkovito povezovanje z
drugimi evropskimi mrežami za poklicno usmerjanje in
treninge
• raziskovalne organizacije in socialno politična
administracija, ki spremljajo mrežo znotraj znanstvenega in
političnega konteksta .

Trening
osnovnih
veščin in
komunikacije
z integriranimi
športnimi
aktivnostmi

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije..
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Papilot, zavod za vzpodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja, Ljubljana, Slovenia
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Golden Goal

www.golden-goal.at

Trening osnovnih veščin in komunikacije
z integriranimi športnimi aktivnostmi
V preteklih letih je postalo vprašanje »osnovnih
veščin« predmet prav posebne pozornosti v
večini evropskih držav. Pomanjkanje osnovnih
veščin ni omejeno le na starejše ljudi, temveč je
pogosto med mladimi, nizko izobraženimi
odraslimi, pri katerih ta problem sovpada s
pomanjkanjem motivacije za sodelovanje v
preverjanju »tradicionalne« usposobljenosti.
Cilj projekta »Zlati gol« je omogočiti mladim
depriviligiranim odraslim z določenim »odporom
do izobraževanja«, da zabijejo svoj »zlati gol« z
izboljšanjem svoje pismenosti in računskih
veščin, in promovirati njihovo socialno in
kulturno integracijo v družbo..

Skrb za koordinacijo in promocijo projekta: BEST Institut für
berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH,
A-1070 Vienna, Austria, Contact: Helmut Kronika
projekte@best-training.com, www.best-training.com

Da bi to dosegli, bomo v okviru projekta...
... razvili koncepte treninga osnovnih in socialnih
veščin v kombinaciji s športnimi aktivnostmi
(nogomet, pa tudi drugi športi, odvisno od lokalnih
pogojev in ciljnih skupin), da bi privabili k
sodelovanju in zvišali motivacijo
... razvili učni načrt in metodološka orodja, ki bodo
vsebovali posebna področja zahtev in pogojev glede
na naslednje ciljne skupine: osipniki v procesu
izobraževanja, etnične manjšine (še posebej
priseljenci in Romi), dolgotrajno brezposelni mladi
odrasli, družbeno marginalizirane osebe
... kot prednost izkoristili pozornost javnosti na
Evropsko nogometno prvenstvo EURO 2008 s
povezovanjem vidikov izobraževanja odraslih s
športnimi aktivnostmi in povečali zavedanje javnosti
o projektu s posebej načrtovanimi predstavitvenimi
dogodki Zlati gol v vsaki partnerski državi

»Smernice« in »orodja« bodo oblikovani kot spletni
material za brezplačen prenos s spletne strani.

