Metodologia educației adulților
În procesul de educare a adulților,
trebuie ținut cont de diferența între
adulți și copii, deoarece adulții:
 au experiență de viață, cunoștințe, propriile opinii și atitudini
 sunt auto-directionați, independenți și concentrați pe problemă
în loc de conținutul lecțiilor
 învață în moduri și ritmuri diferite


trebuie să înțeleagă sensul și
aplicabilitatea imediată a cunoștințelor

Prin urmare, este important să se
folosească o abordare andragogică.
O altă abordare interesantă ar fi
Taxonomia lui Bloom privind scopurile educaționale, așa cum se prezintă în imaginea de mai jos.

Citate de laexperți în educația adulților
“Formatorii au un rol essential în procesul educativ”
“Nu folosiți material și cărți destinate
copiilor.”

Ascult și uit. Privesc și îmi amintesc. Fac și înțeleg. - Confucius

Educație de Bază pentru Adulți de etnie Romă

“Nu faceți promisiuni false.”

Educație de Bază pentru Adulți de
etnie Romă

www.project-bera.eu
2 manuale pentru formatorii care
lucrează cu adulți romi neștiutori
de carte


 Citit și scris
Competențe matematice
 Competențe digitale

60 de lecții practice în Anexe

Motivația
Motivația este unul din cei mai importanți factori în educația adulților. Dezvoltarea motivației studenților poate
să înceapă înainte de a începe cursul.
Acesta poate fi realizată prin campanii
organizate de către comunități locale,
asistenți sociali și / sau prin prezentarea exemplelor pozitive. Este, de asemenea, important să susținem motivația și în timpul cursului.
Este responsabilitatea formatorilor să
nu facă promisiuni false, cum ar fi
obținerea unui loc de muncă după finalizarea cursului și să informeze cu
exactitate participanții cu privire la
conținutul cursului. Mai mult decât
atât, este foarte important ca formatorul să câștige încrederea participanților și să nu îi umilească.

Cu sprijinul programului Erasmus + al Uniunii Europene

Cele două manuale privind
educația adulților și a familiilor de etnie romă, a proiectului "Educație de bază pentru
adulți
de
etnie
romă" (BERA), vor oferi informații concrete despre teoriile
educaționale.

"Educație de bază pentru
adulți de etnie romă"
"Educație de bază pentru
familii de etnie romă"
Susținerea din partea Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații, nu cuprinde și aprobarea conținutului, care reflectă doar
opinia autorilor, și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nici o informație din conținut.

Vor exista capitole care vor
furniza informații despre andragogia și despre diferența
dintre andragogie și pedagogie, teorii de dezvoltare a limbajului, cum ar fi teoria behavioristă a lui Skinner sau teoria
nativistă al lui Chomsky. În
manuale vor fi descrise și teoriile didactice ale matematicii
elementare, cum ar fi E.I.S.
Principiul lui Bruner sau principiul operațional.

În afară de acesta în
manual vor fi incluse și
capitole suplimentare.
Veți găsi o îndrumare pentru prima întâlnire cu adulții de etnie romă, un capitol despre educația formatorului, un capitol despre
strategii de rezolvare a
conflictelor, recomandări
privind motivarea adulților, modul de gestionare a
abandonului și multe altele.

