Comunicat de presă lansare proiect
- 9 August 2019 –

Asociaţia Everest din Iaşi anunță lansarea proiectului ,,Inovație în training pentru
incluziune socială și diversitate – DivIn Training”, finanțat în cadrul Programului
ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Educația adulților.
Proiectul se va desfășura în perioada 1.08.2019 – 31.07.2021, având o durată de 24 de
luni și o valoare totală de 16.815 EUR, acoperită integral de Comisia Europeană prin Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
Proiectul își propune perfecționarea formatorilor asociației pentru a-și completa
cunoştințele, competențele, bunele practici, strategiile şi metodele de lucru și intervenție în
domeniul formării adulților, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite şi de a
adapta activităţile de formare la nevoile beneficiarilor organizaţiei, inclusiv ale persoanelor
dezavantajate.
Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea cunostințelor și abilităţilor formatorilor de
a utiliza tehnici și instrumente inovative de predare și de a crea conținuturi noi adaptate
nevoilor beneficiarilor, diversificarea ofertei de cursuri și a categoriilor de cursanti, cu accent
pe formarea persoanelor defavorizate, inclusiv a celor cu dizabilități sau cu nevoi speciale şi
formarea beneficiarilor asociaţei, pentru dezvoltarea competențelor lor digitale și a altor
abilități necesare pentru integrarea acestora mai rapidă și mai ușoară pe piața muncii.
Pe durata desfășurării proiectului sunt prevăzute 6 participări la cursuri de
perfecționare furnizate de organizații europene de renume, pentru formatorii asociaţiei.
Participanții vor primi certificate de curs și documente de mobilitate Europass, iar la
întoarcerea din mobilitate vor disemina rezultatele activității în interiorul și exteriorul
organizației.
Rezultatele preconizate ale proiectului cuprind actualizarea metodelor și
instrumentelor de formare prin asimilarea de cunoștințe și abilități de a integra metode nonformale, inclusiv noile aplicaţii şi tehnologii, de către formatorii organizației, pentru a creşte
motivaţia şi implicarea beneficiarilor, dar şi pentru a crea un climat inclusiv, nedicriminatoriu
şi creativ în sala de curs. De asemenea, formatorii vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi de a
utiliza instrumente, tehnici şi metode specifice în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi sau cu
nevoi speciale.
Impactul proiectului se evidenţiază prin creșterea calității serviciilor de formare
furnizate, adaptarea la nevoile beneficiarilor, precum şi prin creşterea vizibilităţii asociaţiei la
nivel local, național și internațional.
Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți obține prin email la adresa
asociatia.everest@gmail.com, pe site-ul organizației https://asociatiaeverest.ro sau pe
pagina de facebook: https://www.facebook.com/AsociatiaEverest.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

