Informare și Evaluare Proiect
În /mpul elaborării proiectului și a creării
celor 2 manuale pentru formatorii care
lucrează cu adulți de etnie romă,
neștiutori de carte, este important să
evaluăm
următoarele:
rezultatele,
funcționalitatea implementării, dacă se
acoperă toate aspectele prevăzute, cât de
realizabile sunt unitățile de învățare și
dacă manualele sunt implementabile.
Partea de cercetare este bazată pe teorie,
iar teoria va sta la baza practicii și știm
bine că, câteodată teoria nu este
aplicabilă în viața de zi cu zi. Este
important să monitorizăm elaborarea
programului și nu doar rezultatul.
Repere importante pentru evaluare:
• Materialele trebuie testate pentru a
putea fi schimbate în funcție de
rezultatele primite
• Un
criteriu pentru succes participanții vin regulat la ore și sunt
motivați
• Importanța supravegherii familiilor
• Motivarea cuprinde și stimulente
(materiale) folositoare adulților de
etnie romă.
• Este important să luăm în considerare
nevoile personale ale cursanților care
pot influența desfășurarea cursului.

Rezultatele Prezentărilor
făcute de Experți și a
Discuțiilor de Grup
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2 manuale pentru formatorii care
lucrează cu adulți de etnie romă,
neștiutori de carte

A fost foarte important ca la a 5a întâlnire transnațională să
discutăm cu experți în educație
si experți în educația adulților.
Au fost prezenți educatori,
asistenți sociali și alți
profesioniști din educație,
reprezentând școli, universități și
un reprezentant al
Inspectoratului Școlar Județean.
Această inițiativă a fost foarte
importantă pentru a discuta cele
mai importante aspecte și a
culege sugestii și păreri
relevante proiectului, de la
profesionaliști cu experiență în
munca cu comunitățile rome și
educația adulților.

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

Educație de Bază pentru Adulți de etnie Romă
Cu sprijinul programului Erasmus + al Uniunii Europene

•

Citit și scris
• Competențe matematice
• Competențe digitale
60 de lecții practice în Anexe

Structura Prezentațiilor
pentru Experți
1– Cadru
2– Conținut
3– Evaluare
4– Exemplu
învățare
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Părerile Experților
Grupului de Analiză

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.
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Experții au apreciat faptul că
proiectul î-și propune să producă
materiale
pentru
dezvoltarea
scrisului și a cititului, competențe
matematice, care sunt strâns legate
de viața de zi cu zi, fiind foarte
practice și concrete.
Manualele cuprind și un capitol
”Competențe Digitale”. Importanța
smartphone-urilor este mare, dar
educația formală include doar
munca la calculatoare în săli de
clasă.
În capitolul despre munca cu
familiile punem
accentul pe
importanța
întăririi
abilităților
parentale și consilierea legată de

Motivarea este foarte importantă în
educația adulților de etnie romă, dar
diferă de la regiuni la regiuni și de la
grupuri la grupuri de romi din
Europa.
Motivarea depinde și de sistemul de
suport pe care persoanele îl primesc
în zona în care trăiesc. Pentru a
optimiza procesul de motivare ar fi
de folos să avem o descriere a
caracteristicilor grupurilor de etnie
romă din fiecare țară. Pentru a
motiva participanții este important să
îi întrebăm despre ce vor ei să învețe
și ce le-ar fi de folos în viața de zi cu
zi.

Experții au menționat importanța unui
sistem care oferă și un certificat. Au
menționat mai multe trening-uri bazate
pe un proces reflexiv și pe dobândirea de
competențe printr-un modul numit
“Învățare cu autonomie” (nivel de bază
al educației) sau un ”Portofoliu de
Învățare Reflectivă”.
Experții predau toate materialele laolaltă
pe durata unui an. A fost important să
discutăm dacă etnicilor romi se
potrivește acest sistem.
Echipa a avut câteva idei legate de
optimalizarea manualelor și
materialelor: aplicabilitate, includerea
activităților bazate pe muzică și dans,
exerciții practice, importanța
recapitulării și descrierea rezultatelor

