Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning
for Adults who are socially excluded
Project Number: 527914-LLP-1-2012-UK-GRUNDTVIG-GMP

Find us on:
www.formulamentoring.eu

PROIECTUL
Proiectul FORMULA se adresează adulţilor
dezavantajaţi social şi economic, cu scopul de a-i
ajuta să progreseze în educaţia lor, utilizând
mentori.
Proiectul îşi propune două rezultate strategice clare:
 Formarea unei societăţi mai incluzive social în
condiții economice dificile, prin antrenarea adulților
din zonele cele mai defavorizate.
 Susţinerea adulţilor să progreseze către
calificările de care ei şi societatea au nevoie, prin
oferirea unei structuri de ghidare robuste

EDITORIAL
Bună ziua şi vă invităm la prima ediţie a Newsletter-ului FORMULA.
Partenerii proiectului FORMULA sunt încântați să vă prezinte informaţii
despre acest proiect, întrucât am lucrat din greu să dezvoltăm ideile noastre
legate de schema de mentorat voluntar pentru a-i ajuta pe adulţii
dezavantajaţi în educaţie, angajare şi training.
Știm că sunt foarte mulţi adulţi în Europa care nu dețin competenţele de
care au nevoie în viaţă sau la serviciu. Știm prea puţin despre ce îi motivează
pe aceşti oamenii să îşi dezvolte aceste competenţe şi să depăşească
barierele, dar sperăm că folosind modele din comunităţile lor, ca mentori, îi
vom ajuta să depăşească acest tipar.
Sper să vă bucuraţi de informaţiile din acest newsletter şi vă rugam să nu
ezitaţi să ne contactaţi prin intermediul paginii web, direct prin email sau
prin intermediul paginii de Facebook.
Cele mai bune urări,
Helen Cormack (SWAPWest)
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ACTIVITĂŢI
Proiectul are 4 activităţi principale :
1) Identificarea şi crearea unei reţele de mentorat pentru
adulţi dezavantajaţi şi comunităţile lor.
2) Realizarea de materiale şi resurse suport pentru mentorii
implicaţi.
3) Realizarea de materiale şi resurse pentru organizaţii care
lucrează cu adulţi, pentru a susţine mentoratul ca activitate de
voluntariat.
4) Dezvoltarea unei reţele europene de mentorat prin
activităţile derulate în proiect, care să susţină reţelele
partenerilor/ţărilor acestora.

PARTENERII
Coordonatorul şi partenerul 1: SWAPWest
SWAPWest este un consorţiu de instituţii vocaţionale şi universitare care lucrează cu Comunitatea
Educaţională. Gama largă de iniţiative dezvoltate de SWAPWest porneşte de la nevoile adulţilor cu care
lucrează.
Andrew QUINN şi Helen CORMACK: swapwestformula@gmail.com
Pentru mai multe informaţii vizitaţi: http://www.scottishwideraccess.org

Partenerul 2: FORMARE STUDIA
Formare Studia este activ implicată în viaţa comunităţii prin antrenarea adulţilor şi tinerilor în diverse
activităţi. Formare Studia organizează activităţi de învăţare formală şi non formală şi conferinţe pe teme de
educaţie, oferind oportunităţi de studiu şi dezvoltare prin învăţare, socializare şi împărtăşirea experienţelor.
Doina Helene PARTENENIE, Angela Teodora SAVA şi Răzvan RUGINOSU: formarestudia@gmail.com
Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.formarestudia.ro

Partenerul 3: POE EDUCO, spol. s.r.o.
POE EDUCO, situată în Nordul Moraviei, este o organizaţie privată care oferă servicii educaţionale adulţilor:
cursuri de formare profesională şi de recalificare pentru şomeri. Compania are experienţă în colaborarea cu
Oficiul Forţelor de Muncă din regiune şi cu alte organizaţii la nivel local şi regional.
Pavla CMUCHOVÁ pavla.cmuchova@poe-educo.cz
Pentru mai multe informaţii vizitaţi: http://www.poe-educo.cz/
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Partenerul 4: Universitatea Malmö
Universitatea Malmö, fondată în 1998, are aproximativ 20,000 studenţi anual şi este pe locul 9 ca mărime în
Suedia. Populaţia oraşului Malmö este de 280.000 de persoane şi este reprezentată de un mixt cultural format
din 171 naţionalităţi şi 165 de limbi vorbite.
Schema de mentorat Privighetoarea a început la Malmö în 1997 şi cuprinde un număr de şcoli cu elevi cu mare
diversitate etnică.
Carina SILD LÖNROTH: carina.sild-lonroth@mah.se
Pentru mai multe informaţii vizitaţi: http://www.mah.se/nightingale

Partenerul 5: Fundaţia pentru Dezvoltare Socială (FDS)
Fundaţia pentru Dezvoltare Socială este o organizaţie non profit înfiinţată în decembrie 2004. Obiectivul
principal este de a promova dezvoltarea populaţiei care trăieşte şi lucrează în mediul rural, oferindu-i
instrumentele şi cunoştinţele necesare pentru a-şi îmbunătăţi stilul de viaţă.
Sara FERNÁNDEZ şi Pilar TORNOS: fdseuropa@gmail.com
Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.fundaciondesarrollosocial.org

PROGRESUL PROIECTULUI
Prima sarcină a proiectului a fost să realizeze un sondaj şi o analiză a rezultatelor pentru a determina dacă
mentoratul va oferi suport adulţilor care revin la învăţare. Am început în februarie 2013 cu un chestionar, care
viza adulţi, din interiorul şi exteriorul instituţiilor partenerilor, pentru a afla viziunea lor despre susţinere şi
mentorat. S-au creat chestionarele şi apoi s-au distribuit la o serie de adulţi. După completarea chestionarelor,
informaţiile au fost extrase şi analizate.
Am vizat 500 de respondenţi (100 per
partener) oferind chestionarul tradus în
limba naţională a fiecărui partener. La
chestionar au răspuns potenţiali viitori
mentori, alți adulţi din organizaţiile
partenerilor şi foşti studenţi, pentru a
identifica metodele cele mai potrivite pentru
a-i ajuta să revină la educaţie. Scopul acestui
studiu a fost să se determine elementele
importante de suport şi dacă respondenţii ar
dori să devină mentori voluntari.
Numărul final de chestionare a depăşit
numărul aşteptat cu 27.4%, în realitate: 637
de chestionare au fost completate şi mulţi
dintre participanţii la studiu au arătat interes
pentru suport şi mentorat. Interesul lor a
depăşit aşteptările noastre, 25% dintre ei au
arătat interes pentru mentorat.
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NEWS
PROIECTUL FORMULA A FOST PREZENTAT ÎN EDIŢIA DIN MARTIE A BULETINULUI ELECTRONIC
EDUCAŢIA ÎN SCOŢIA CLD: http://edscot.org.uk/LQE-1B3EW-753LDR5E09/cr.aspx
Ediţia din Martie a Buletinului electronic Educaţia în Scoţia CLD prezintă proiectul FORMULA. Impactul
proiectului ne va încuraja să analizăm diferite modalităţi de a facilita ghidarea, suportul, Trainingul şi
voluntariatul utilizând o abordare centrată pe adulţi.
SWAPWEST A PARTICIPAT LA CONFERINŢA ÎNVĂŢAREA PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ, ORGANIZATĂ ÎN
CARDIFF (WALES) DE CĂTRE NIACE, COORDONATORUL NAŢIONAL ÎN UK PENTRU AGENDA
EUROPEANĂ PENTRU ÎNVĂŢAREA ADULŢILOR, 26 Aprilie 2013 http://www.niace.org.uk/news/ukcontribution-to-eu-agenda-for-adult-learning
Învăţarea pentru o viaţă mai bună, organizată de NIACE, a subliniat necesitatea ca promotorii educaţiei
adulţilor să militeze pentru investiţii, îmbunătăţirea analizelor privind motivarea şi participarea adulţilor la
procesul de învăţare, şi să dezvolte strategii robuste pentru a inspira adulţii care au beneficiat cel mai puţin de
educaţie iniţială să continue să înveţe. Conferinţa este parte a Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor care
a fost adoptată de Consiliul Rezoluţiei în Noiembrie 2011.
PROIECTUL FORMULA A FOST PREZENTAT LA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ CALITATE IN EDUCAŢIA
FORMALĂ ŞI NON FORMALĂ – EDIŢIA A III-A, 18-19 MAI 2013, IASI, ROMANIA
În zilele de 18 şi 19 Mai 2013, Asociaţia Formare Studia şi Fundaţia Filocalia din Iaşi, Romania, au organizat
Conferinţa internaţională Calitate în educaţia formală şi non formală, unde a fost prezentată lucrarea
”Mentoratul european în proiectul Grundtvig FORMULA” .
PROIECTUL FORMULA A COLABORAT CU PROIECTUL ARALE PENTRU „CREŞTEREA GRADULUI DE
CONŞTIENTIZARE PENTRU ÎNVĂŢARE ŞI EDUCAŢIE:www.eaea.org/index.php?k=4821&projekti_id=3406
Proiectul ARALE vizează să culeagă activități de sensibilizare şi susţinere pentru educaţia adulţilor în Europa,
adresate publicului larg, grupurilor ţintă specifice şi factorilor de decizie politică. Obiectivul său este de a obține
o mai bună informare și cunoștințe cu privire la activități de sensibilizare și know-how-ul cu privire la modul de
organizare, structurare și executare a activităților de sensibilizare din perspectiva societății civile.

NEXT EVENTS
 Următoarea întâlnire de proiect va fi în Ostrava (Republica Cehă), 13 - 15 May 2014.
 Recrutarea mentorilor se va face în perioada Septembrie - Noiembrie 2013.
 Trainingul mentorilor se va face în fiecare ţară parteneră în perioada Noiembrie – Iunie 2014
Pentru detalii şi date vă rugăm contactaţi partenerul local.
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