Citações de especialistas em educação de adultos

Metodologias da Educação
de Adultos
Ao ensinar adultos, precisamos ter
em mente que os adultos são
diferentes das crianças. Eles:
 têm experiência de vida, habilidades, conhecimento e suas
próprias opiniões e atitudes
 Têm auto-conhecimento, independentes e focados no problema em vez do conteúdo do
ensino.
 Aprendizagem de diferentes
maneiras e diferentes ritmos
 Precisam ver o sentido e a
aplicação imediata do conhecimento.
Portanto, é importante usar uma
abordagem de andragogia, ao ensinar adultos.
Outra abordagem interessante seria a Taxonomia de metas educacionais da Bloom, conforme
mostrado na figura abaixo.

Eu ouço e esqueço. Eu vejo e lembro. Eu faço e entendo. - Confúcio

"Os formadores têm um papel fundamental no processo de educação"
"Não use materiais e livros destinados
a crianças".

Basic Education for Roma Adults

"Não faça falsas promessas”

Educação Básica para Adultos Ciganos

www.project-bera.eu
2 Manuais para pessoas que trabalham com Adultos ciganos
Analfabetos
 Leitura e Escrita
 Competências de Matemática
 Competências digitais
60 exemplos de unidades práticas
de Aprendizagem em Anexo

Motivação
A motivação é uma das condições
mais importantes no ensino de
adultos. Pode ser alcançado antes
do início do curso pelas comunidades locais, trabalhadores sociais
e / ou exemplos, mas também é
importante manter a motivação
durante o curso.
É responsabilidade dos formadores
não fazer promessas falsas, como
conseguir um emprego depois de
terminar o curso e informar os participantes com precisão sobre quais
conteúdos serão abordados e quais
não serão. Além disso, é muito importante que o formador ganhe a
confiança dos participantes e os
atenda no mesmo nível, não humilhando ou envergonhando.

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union

Montar, construir, criar, projetar, desenvolver, formular, escrever
Avaliar, argumentar, defender, julgar, selecionar, apoiar valor,

Avaliar, comparar, contrastar, criticar, diferenciar, discriminar,
distinguir, examinar, experimentar, questionar, testar

Escolher, demonstrar, dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, operar, agendar, esboçar, resolver, usar, escrever

Classificar, descrever, discutir, explicar, identificar, localizar,
reconhecer, relatar, selecionar, traduzir, parafrasear

•

Definir, duplicar, listar, memorizar, recuperar, repetir, estado

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso dos conteúdos que refletem apenas as opiniões
dos autores e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas ".

Os dois manuais sobre
educação de adultos e
familias, do projeto Educação
Básica para adultos ciganos
(BERA), irão
fornecer
informações concretas sobre
teorias educacionais, para o
pessoal docente que trabalha
com adultos da comunidade
cigana.
"Educação Básica para
Adultos Ciganos"
"Educação Básica para
Famílias Ciganas"

Haverá
capítulos
que
proporcionem a informação e
a diferença, entre andragogia
e pedagogia, teorias de
aquisição linguística, como a
teoria do comportamento de
Skinner ou a teoria nativista
da linguagem de Chomsky.
Além das teorias didáticas da
matemática elementar, como
a E.I.S. princípio de Bruner ou
o princípio operacional são
descritos nos manuais

Além dos capítulos com
informações
adicionais
estão
incluídos
no
manual. Você encontrará
uma diretriz para a
primeira
classe,
um
capítulo sobre a educação
do formador, um capítulo
sobre sistemas de energia
familiar e estratégias de
resolução de conflitos,
recomendações
sobre
motivação e como lidar
com abandono e muito
mais.

