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Care este punctul de plecare
al proiectului?
Accesul cu succes pe piaţa muncii când se
incheie etapa de scolarizare este o
provocare pentru tinerii din întreaga
Europă, în special în cazul în care sunt
considerati dezavantajati. Problema nu
este vizibila numai în ţările mai slabe din
punct de vedere economic din Europa de
Sud si de Est, dar este, de asemenea
evidentă în ţările mai puternice. Barierele
cu care tinerii defavorizaţi se confruntă
sunt, în general, lipsa unei diplome
scolare
adecvate
sau
calificările
educaţionale, de multe ori însoţite de
probleme legate de familie. Mai mult
decat atat, tinerii care au emigrat recent
se confrunta cu
lipsa competenţele
lingvistice suficiente care sunt imperative
pentru a absolvi un program de formare
profesională şi pentru gasirea cu succes a
unui loc de muncă.

Despre ce este acest proiect?
Pentru a aborda aceasta problema, multe ţări din Europa au introdus metode de "formare pe bază de
activitate in muncă (WBT), in şcoli şi in programe de formare profesională pentru a crea o legătură mai
bună între învăţarea bazată pe teorie şi instruirea practică. Această abordare este mai stimulativa pentru
aceşti elevi şi a demonstrat ca aduce sentimente de succes pentru tinerii ale căror competenţe şi
capacităţi se bazeaza, într-o măsură mai mare, pe lucrul practic mai degrabă decât pe învăţarea
abstracta.
In prezent, este foarte recunoscut faptul că acele ţări cu o abordare integrata a pregatirii profesionale la
locul de muncă, a unui sistem de formare profesională şi a unei abordari orientate spre ucenicie fac fata
mai bine tranziţiei cu succes de la şcoală la locul de muncă. Dar sistemele naţionale de tranziţie diferă de
la o ţară la ţară. În plus, indiferent de cadrul instituţional naţional, ne confruntam cu aceeaşi provocare
pretutindeni: cum să combinam eficient învăţarea teoretica şi pregatirea practica în scopul de a produce
succes de învăţare durabilă in cazul tinerilor defavorizaţi.

Ce dorim să realizăm?
Pe acest lucru se va baza parteneriatul strategic. Scopul este de a descoperi şi de a examina diferite
abordări de formare orientate spre activitate in muncă utilizate în ţările europene şi de a afla "ce
functioneaza", străduindu-se să disemineze bune practici şi abordări. Obiectivul general este de a găsi
modalităţi sau strategii de succes pentru depăşirea barierelor si a blocajelor de învăţare de lungă durată
în scopul de a crea succesul in învăţarea durabilă şi pentru a asigura integrarea cu succes a tinerilor
studenţi cu dificultăţi de învăţare pe piaţa forţei de muncă.

Ce vom face?
Parteneriatul cerceteaza diferite metode de formare bazata pe munca WBT şi ilustrează constatările sale
într-o privire de ansamblu.Se efectueaza un sondaj on-line adresat tuturor părţilor interesate relevante
care se ocupă cu tema formarii bazate pe munca (WBT0: profesori, formatori şi chiar tineri elevii înşişi.
Scopul este de a afla care este marele avantaj al abordării respective a formarii bazate pe munca în
propria lor ţara; care sunt dezavantajele; şi ce fel de îmbunătăţiri vor fi identificate. Sondajul conduce în
cele din urmă la un Manual de Bune Practici care ilustrează diferite abordări ale formarii bazate pe
munca, documentează concluziile studiului, şi detaliaza cele mai bune practici prin furnizarea de descrieri
ale exemple demonstrative.
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