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A cincea reuniune a partenerilor,
Paris, 27 – 29 Octombrie 2015

A cincea reuniune a partenerilor din proiect a avut loc la
Paris, Franta in perioada 27 -29 Octombrie 2015 si a fost
gazduita de partenerul francez, ORT Innovation.
Principalele obiective ale reuniunii au fost de a analiza
rezultatele celei de-a doua pilotari a programului ‘Formare
de formatori’, de a planifica cea de-a treia pilotare cu
utilizatorii finali si de a discuta cu privire ultimele activitati
din proiect, in vederea pregatirii raportului final.

A doua pilotare a programului de formare a fost
incheiata cu succes

In perioada septembrie-octombrie 2015, cele 8 organizatii
partenere au organizat cea de-a doua pilotare a programului
‘Formare de formatori” cu formatori din domeniul
angajabilitatii cu privire la folosirea eficienta a Web 2.0 si a
retelelor sociale pentru imbunatatirea angajabilitatii
persoanelor adulte in cautarea unui loc de munca.

A doua pilotare cu formatorii in
Romania

Scopul celei de-a doua pilotari a fost de a evalua versiunea
imbunatatita a modulelor de formare, pe baza
recomandarilor din prima pilotare. Formatorii au trebuit sa
evalueze daca programul de formare imbunatatit raspunde
in mod corespunzator nevoilor lor si daca platforma ELGG
este usor de folosit, atat pentru ei cat si pentru utilizatorii
finali.
A doua pilotare a fost organizata tot ca un program de
invatare combinata, constand in sesiuni fata in fata si studiu
invidual pe platforma ELGG.
Rezultatele evaluarii arata ca formatorii si-au exprimat
aprecierea fata de modulele imbunatatite.
Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicatie reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este
responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.
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Au fost de asemenea facute o serie de recomandari de
imbunatatire, cu scopul de a face programul de formare cat
mai adecvat pentru pilotarea a treia care va fi organizata cu
utilizatorii finali in urmatoarea faza. Desi situatia cu privire
la formare este foarte diversa in diferitele tari partenere,
cursul contine suficiente elemente interesante pentru toate
tarile.
Ce urmeaza? A treia pilotare cu utilizatorii finali
Dupa imbunatatirea modulelor pe baza recomandarilor din a
doua pilotare, va fi organizata o a treia pilotare in perioda
noiembrie-decembrie 2015 cu utlizatori finali – persoane de
peste 45 de ani in cautare unui loc de munca. Formatorii
implicati in pilotarea a doua vor livra, la randul lor,
programul de formare catre grupuri de 6-8 utlizatori finali,
pe baza nevoilor acestora.
Impactul si rezultatele celei de-a treia pilotare vor fi folosite
pentru realizarea versiunii finale a programului de formare.
De asemenea, partenerii vor dezvolta un ghid al formatorilor
pentru intregul program de formare, acesta fiind considerat
un element suplimentar util pentru cresterea utilitatii
programului.

Exploatare viitoare a rezultatelor

In perioada ramasa din proiect, partenerii se
planificarea si realizare de actvitati menite
viitoarea folosire si exploatare a rezultatelor
inclusiv realizarea de demersuri pentru
programului.
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Pentru mai multe detalii despre proiect, va rugam sa vizitati:
http://web2jobs.eu/ .
Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicatie reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este
responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.

