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Proje ortaklığı 17 organizasyondan
oluşmaktadır
... İşgücü piyasasıyla ilgili eğitim ve rehberlik

Golden Goal

ölçülerinin tasarlanması ve geliştirilmesinde geniş
kapsamlı tecrübeye sahip mesleki eğitim ve rehber
kuruluşları,
... AB’nin diğer mesleki eğitim ve rehber kuruluşları
ağına köprü görevi üstlenecek uzman ortaklar,
.... Bu ağı bilimsel ve politik çerçevede gözlemleyen
araştırma enstitüleri ve sosyal politika geliştiren
kuruluşlar.
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Sportif Faaliyetlerle Bütünleştirilmiş
Temel Yetenek ve İletişim
Becerisi Geliştirme Projesi
Geçmiş yıllarda “temel yetenekler” konusu
Avrupa’da bir çok ülkede yoğun ilgi görmüştür.
Temel yetenek eksikliği sadece yaşlı insanlarla
sınırlı olmayıp, “geleneksel” yeterlilik ölçüleri
içerisinde motivasyon eksikliği problemleri
görülen az eğitimli genç yetişkenlerde de
görülebilmektedir.
“Altın Gol Projesi”nin hedefi desteğe ihtiyacı olan
genç yetişkinlere yönelik özel “direnç eğitimi” ile
yazılı ve sayısal yeteneklerini geliştirerek “Altın
Hedef”lerine ulaşmalarını ve toplumla sosyokültürel kaynaşmalarını sağlamaktır.

Proje yürütücüsü ve koordinatörü: BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH, A-1070 Vienna, Austria
projekte@best-training.com, www.best-training.com

Bu hedefi başarmak için proje...
... katılımı teşvik etmek ve motivasyonu artırmak için
sportif faaliyetler (futbol ya da bölgenin veya hedef
grupların durumuna göre başka bir spor dalı da
olabilir) eşliğinde temel ve sosyal yetenek eğitimleri
geliştirmeyi,
... hedef kitlenin ihtiyaçlarına özel bölümler içeren bir
müfredat ve metodik araç kutusu geliştirmeyi,
okuldan terkler, etnik azınlıklar (özellikle göçmenler),
uzun süre işsiz kalmış genç yetişkinler, sosyal
olarak soyutlanmış kimseleri hedefler;
... sportif faaliyetler aracılığıyla yetişkinlerin eğitim
durumunu birleştirerek EURO 2008 Avrupa Futbol
Şampiyonası’na yaygın toplum ilgisinden
faydalanmak ve projenin amacına uygun olarak
toplum bilincini her katılımcı ülkenin Altın Gol
Gösterimi’yle artırmaktır.

Projenin “Yönerge” ve “Araç Kutusu” internet tabanlı
materyaller olarak indirilebilir şekilde
tasarlanacaktır.

