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Proiectul “MANAGEMENTUL INTEGRĂRII PE PIAŢA MUNCII” are parteneri 
din Spania, Germania, România şi Italia şi se concentrează asupra 

identificării şi încorporării bunelor practici ca instrument de management în 
educaţia adulţilor pentru grupurile în risc de excluziune socială, în vederea 

integrării lor pe piaţa muncii. Parteneriatul urmăreşte îmbunătăţirea 
compentenţelor de management pentru cei care oferă educaţie adulţilor 
(CCOEA) care lucrează cu grupuri speciale, dezavantajate de formabili, 

facilitând integrarea lor pe piaţa muncii 

SCOPURILE PROIECTULUI:
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 Să prezinte de ce cunoaşterea bunelor practici este importantă şi 
îmbunătăţeşte performanţa CCOEA

 Să colecteze şi să pună în discuţie instrumente simple de lucru cu grupurile 
dezavantajate.

 Să ofere oportunităţi de învăţare mai eficiente pentru persoanele aflate în 
risc de marginalizare socială

 Să pună în discuţie şi să dezvolte linii directoare despre cum se lucrează cu 
grupurile dezavantajate pentru a oferi cursuri de pegătire şi alte servicii, care să 

ajute la integrarea lor mai eficientă pe piaţa muncii. 

Parteneriatul pentru Invăţare Grundtvig se focalizează asupra schimbului la nivel 
european şi a reunirii de organizaţii active în sfera educaţiei adulţilor. Astfel, 

activităţile principale constau în reuniuni transnaţionale de cunoaştere a activităţii 
fiecăruia şi de schimburi pe tema proiectului. De aceea, activităţile principale ale 

proiectului constau în întâlniri transnaţionale de 3 zile ale personalului partenerilor 
şi a formabililor în ţările partenere. Partenerii vor evalua şi monitoriza, de 

asemenea, fiecare fază a proiectului, vor produce flyer-ul şi website-ul proiectului, 
amândouă traduse în 5 limbi, vor face schimburi de bune practici de management 

în educaţia adulţilor şi în activitatea cu grupurile în risc de excluziune socială şi 
vor edita Manualul de Educaţie pentru Integrarea pe Piaţa Muncii a grupurilor 

dezavantajate social.

OBIECTIVELE ŞI STRATEGIA PROIECTULUI:

Obiectivele concrete ale parteneriatului proiectului pun în aplicare pe deplin 
modelul standard prin utilizarea bunelor practici ca instrumente importante în 
procesul de educaţie şi prin îmbunătăţirea performanţei CCOEA; prin 
colectarea şi analizarea unor instrumente simple de lucru cu grupurile 
dezavantajate, prin oferirea unor oportunităţi mai eficiente de învăţare pentru 
persoanele în risc de marginalizare socială şi prin strângerea legăturilor 
dintre educaţie şi viaţa activă. Parteneriatul proiectului va elabora şi va 
dezvolta direcţii de lucru cu grupurile dezavantajate pentru a oferi cursuri 
pregătitoare şi alte servicii, care să ajute mai eficient la integrarea lor pe 
piaţa muncii

Focusul principal al Parteneriatului pentru Invăţare Grundtvig constă în 
schimbul de experienţă între organizaţii active în sfera educaţiei adulţilor. In 
acelaşi timp, problema pe care parteneriatul o pune în discuţie este 
necesitatea din ce în ce mai mare de creştere a eficienţei managementului 
educaţiei pentru includerea pe piaţa muncii şi adaptarea rapidă la ea. 
Existenţa multor cazuri relevante de pe întreg cuprinsul Europei poate fi o 
resursă bună pentru creşterea nivelului de integrare pe piaţa muncii. 
Parteneriatul va folosi o abordare interactivă pentru a-şi atinge scopurile. In 
cadrul întâlnirilor transnaţionale, partenerii îşi vor cunoaşte reciproc 
activitatea şi vor avea loc schimburi de cazuri relevante de management al 
integrării pe piaţa muncii, pe tema proiectului, în diferite ţări ale UE. Intâlnirile 
transnaţionale de 3 zile din ţările partenere ale membrilor organizaţiilor şi 
formabililor vor oferi o atmosferă fructuoasă şi eficientă pentru discuţii şi 
schimbul de experienţe.
Partenerii vor putea fi activi în monitorizarea şi schimbul de idei pentru 
fiecare fază a proiectului prin intermediul website-ului interactiv, tradus în 
toate limbile partenerilor şi în engleză. Ei vor oferi cazuri relevante şi bune 
practici de management în educaţia adulţilor şi lucrul cu grupurile în risc de 
excluziune socială, care vor constitui Manualul de Educaţie pentru Integrarea 
pe Piaţa Muncii a grupurilor dezavantajate social.


