НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ
Център “Жан Моне” за Европейски политики към департамент
“Политически науки” спечели партньорски проект по програма “Учене през целия
живот”/ секторна програма “Грюндвиг” на Генерална дирекция “Образование и
култура” на Европейската комисия. Наименованието на проекта е EASY to Join
Education. Inclusion for all (Лесен достъп до образование. Включване на всички),
регистрационен номер 2008 34-27.
В първата среща на партньорите взе участие Савена Борисова, специалист по
управление на европейски проекти в Нов български университет. На откриването
на срещата, която се състоя в Хелзинки, Финландия, в периода 12-16.01.2009 год.,
участниците направиха презентации на институциите, които представляват. Те са
публикувани на уеббазираната платформа на проекта, която се поддържа от
координатора на проекта в Германия, Paritätische Akademie im Paritätisches
Bildungswerk, Landesverband NRW, Вупертал www.paritaetische-akademie.de/
www.easy.paritaet-nrw.org. След като обсъдиха административния и
финансовия мениджмънт по проекта, те продължиха с разисквания на
терминологията, използвана в неформалното и самостоятелното обучение на
възрастни.
За да се постигне крайната цел на проекта - подготовката и представянето в
страните участнички и в Европейската комисия през 2010 год. на наръчник с
обучителни методи, теории и практики, приложими при образованието на различни
социални групи и преди всичко за възрастни, е необходимо преди това, те да бъдат
тествани във всяка една от петте образователни институции, партньори по проекта.
Затова основната дейност на срещата бе да се дефинират модулите, които трябва да
съдържа един обучителен курс за обучители на възрастни и чрез метода на мозъчна
атака да се разработи примерен учебен план.
В резултат от срещата всеки участник, представител на образователна
институция е необходимо до 30 март 2009 год. да разработи план на курс за
обучение на обучители на възрастни. Целевата група са обучителите на възрастни
от Неправителствени организации и средни и малки предприятия от социалния
сектор. Планираните методи и обучителни концепции, в съответствие с
изискванията на програма Грюндвиг, е необходимо да бъдат тествани с минимум
10 участника, между които трябва да са партньорите по проекта от Националния
политехнически музей и асоциираният партньор: дирекция «Музеи, галерии и
изобразителни изкуства» в Министерство на културата. Предвиденият период на
провеждане на тази дейност за НБУ е между 04– 08.05.2009 г.

