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Partner 1 AINova (Academia Istropolitana Nova, SK)
Partner 2 Nitra (Town - Local Authority, SK)
Partner 3 Radio ECCA, ES
Partner 4 IHF (Institut de Haute Formation aux olitiques
Communautaires asbl, BE)
Partner 5 ISJ Neamt (Inspectoratul Scolar Judetean, Neamt,
RO)
Partner 6 IDP (European Consultants, IT)
Partner 7 NHE (Nevelok Haza Egyesulet, HU)
Proiectul răspunde nevoii de creștere a participării
adulților la educația formală, nonformală și informală
organizată la nivel local, national și european.
Dată fiind dovada unei disocieri între nivelul macro al
politicilor (dimeniunea europeană) și nivelul micro
(dimensiunea locală/regională), proiectul LEAP tintește direct
factorii de decizie la nivel local și aparatul tehnic al
autorităților locale, ca să se asigure că se cunoaște importanța
educației adulților și că acești factori sunt pregătiți să conceapă
politici de impact în educația a adulților.
Pentru a crește eficiența politicilor, proiectul
încurajează cooperarea cu ecosistemul larg al educației
adulților și astfel țintește și o gamă mai largă de alți factori de
interes, implicați în educația adulților, cum ar fi furnizorii de
formare, centrele de învățare, centrele culturale și societatea
civilă.
Utilizînd experiența proprie de furnizori de educație a
adulților și lecțiile învățate de la proiectele precedente,
partenerii din proiectul LEAP vor crea o hartă a politicilor
curente, în termeni de participare la educația adulților, astfel
încât să rezulte o înțelegere temeinică a amenințărilor dar și a
oportunităților față de incluziunea educațională a adulților.
Partenerii vor condensa concluziile într-un raport final
care va servi ca bază a dezvoltării unui set de instrumente
pentru factorii de decizie politică și un modul de formare. Setul
de instrumente va fi organizat ca un corp de cunoștințe in
domeniile de concepere a politicilor locale si cel de educație a
adulților și va fi concentrate pe educația civică, schimbarea
climatică, abilități digitale, educație pentru sănătate și
amenințări legate de pandemie. Atât setul de instrumente, cât
și materialul de formare vor fi testate pentru eficiență, iar feedback-ul va fi luat în considerare pentru a putea redresa
neajunsurile.

Pe lângă setul de instrumente și modulul de formare,
LEAP va produce un Ghid practic al politicilor educației
adulților care să vină în sprijinul creării de politici eficiente de
către factorii de decizie politică.
Toate rezultatele din proiectul LEAP vor fi accesibile
multilingvistic, gratis și fără restricții pe platforma de resurse
educaționale deschise.
Obiectiv principal

Rezultate estimate

Alte informații

Rolul asumat de INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
NEAMȚ în acest proiect este de a concepe platforma de
resurse educaționale deschise pentru crearea comunității de
practică, de a contribui la setul de instrumente și la ghidul
practic pentru autoritățile locale în ceea ce privește politicile de
educație a adulților la nivel local și județean.
Pe parcursul implementării proiectului se vor dezvolta produse
intelectuale:
IO1 - LEAP Platformă
IO2 - Tendințe și dinamică în elaborarea politicilor locale în
domeniul educației adulților, definiția unei metodologii
comune, identificarea tendințelor și dinamicii și realizarea
raportului final despre „Tendințe și dinamici în elaborarea
politicilor locale in educația adulților”
IO 3 - Instrumentele de elaborare a politicilor în domeniul
educației adulților pentru autoritățile locale, constând în
realizarea produselor intelectuale: kitul de instrumente LEAP,
pilotarea instrumentelor, finalizare kit de instrumente
IO 4 - Ghid pentru factorii de decizie locali, constând în
realizarea produselor intelectuale: elaborarea ghidului prin
centralizarea documentelor de politică în domeniul educației
adulților

