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Educaţia
Adulţilor
Gothenburg este un oraş cu 500 000 de locuitori și central funcțional
regional al pieței forței de muncă pentru aproape 1 milion de persoane.
Aproximativ 25 000 de studenţi participa anual la educaţia adulţilor
oraşului (nivel elementar şi secundar). În cele două universităţi sunt
aproape 50.000 de studenţi.La două universităţi există aproape 50.000 de
studenţi.
"SPRIJINIREA EDUCAŢIEI VOCAȚIONALE"
Problemă:
Studenţii şi cursanţii adulţi cu competenţe adaptate la cerinţele specifice
ale pieţei forţei de muncă au mai multe șanse să fie angajaţi. În acelaşi
timp, piaţa forţei de muncă la care pot avea acces persoanele cu
competenţe foarte specifice şi adaptate are un potenţial mai mare de
creștere.
Problema este că sistemul de învăţământ existent nu este suficient de
flexibil. Competenţă specifică are nevoie de un sistem educaţional
flexibil şi personalizat. O problemă este că elevilor şi studenţilor adulţi
nu li se permite să combine cursuri diferite de la diferite niveluri ale
sistemului educaţional. De exemplu, un student care are nevoie de o
combinaţie de abilităţi teoretice şi practice ar putea, cel mai probabil,
beneficia de un curs care combină elemente din ambele domenii,
profesional şi de educaţie a adulţilor la nivel universitar.Astăzi, o astfel

de mix nu este permis.Cursanţi trebuie să ia fiecare nivel separat, pas cu
pas.
Viziunea proiectului:
Elevilor le va fi permis să combine cu uşurinţă cursuri de la diferite
niveluri - şi, prin urmare, se potrivesc mai bine cu cerinţele pieţei forţei
de muncă.
Scopul
proiectului
Punerea accentului pe cererea de pe piaţa forţei de muncă, precum şi
asupra nevoilor şi obiectivelor persoanelor fizice şi ale elevilor de a oferi
mai multe cunoștințe specifice, pregătirea persoanelor cu ceea ce au
nevoie să știe - nici mai mult nici mai puţin. Diferite niveluri în sistemul
de educaţie a adulţilor ar trebui să fie extinse într-o mai mare măsură - să
fie oferite, pentru ca elevii să se potrivi mai bine cerinţelor pieţei forţei de
muncă.
Obiective
Dezvoltarea și transferul unei metode ce urmărește să potrivească mai
bine educaţia adulţilor la piaţa muncii şi la nevoile de cunoştinţe şi
competenţe relevante ale studenţilor, prin programe adaptate de formare
profesională.
Rezultate

Un VET care este mai receptiv la nevoile pieţei forţei de
muncă.

Mai multe niveluri adecvate de educaţie pentru persoane
fizice.
 Piața forţei de muncă beneficiază de o sursă de aprovizionare
mai eficientă din punct de vedere al competenţei.

Un sistem de educaţie a adulţilor, care oferă un serviciu pe
potriva cerinţelor pieţei forţei de muncă şi cerințelor persoane
fizice.
Iniţial, proiectul se va concentra la nivel elementar, secundar şi terţiar,
învăţământ superior profesional şi limba suedeză pentru imigranţi. Alte
forme de învăţare care sprijină educaţia persoanelor fizice pot fi, de
asemenea, adăugate la proiect.
Având în vedere importanţa crescândă a învăţării pe toată durata vieţii şi
de ce în ce mai complexă structură de pe piaţa forţei de muncă, sistemul
de educaţie a adulţilor trebuie să devină mai flexibil şi să satisfacă nevoia
indivizilor de competenţe şi cunoştinţe.
Un exemplu al acestei abordări poate fi găsit în industria prelucrătoare
unde conceptul de "producţie Lean", care se axează pe procesele care

generează valori, este folosit cu succes.Acest proiect ar putea fi, prin
urmare, numit "Lean în învăţământ profesional", concentrându-se pe
generarea de valoare pentru individ / student, munca de o viaţă şi
societate.
Astfel, în loc de adaptarea sistemului de educațional la nivel individual/
student, sistemul de învățământ, într-o mai mare măsură, se va adapta la
nevoile indivizilor şi îi va ajuta să devină atractivi pe o piaţă a muncii
complexă.
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Comitetul de Educaţie a Adulţilor în oraşul Göteborg este în căutarea
partenerilor dispusă să găzduiască vizite pregătitoare în scopul de a
elabora o idee de proiect, în domeniul educaţiei şi formării profesionale a
adulţilor (VET), şi în continuare să aplice pentru un grant în acest proiect.
Partenerii ar trebui să lucreze de preferat în domeniul educaţiei adulţilor
şi să ofere interes în subiectele descrise mai sus şi au competenţa şi
mandatul de a implementa şi de a dezvolta aceste probleme spre o
educaţie a adulților transfrontalieră şi concentrată pe sistemul individual
de educație. Parteneri ar putea fi din domeniul educaţiei adulţilor,
universitar, organizaţiile VET precum şi companii.Partenere ar trebui, de
asemenea, dacă este posibil, să fie parte dintr-o reţea în regiunea lor de
organizaţii implicate în educaţia adulţilor şi / sau învăţământul
profesional.
Educaţie transnaţională a adulţilor
Individualizarea de niveluri de educaţie
Cooperarea între VET şi piaţa forţei de muncă
Vizite pregătitoare care urmează să fie efectuate în vara/ toamna anului
2011.
Cerere pentru un proiect cu termen limită februarie 2012.
Durata proiectului: aproximativ 24 de luni.
Numărul de parteneri pe proiect: ar fi de preferat 4-6.

