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Comp-Up
MOTIVAREA ADULŢILOR PENTRU 
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR 
DE BAZĂ

Comp-Up
MOTIVATE ADULTS TO IMPROVE 
BA SIC COMPE TENCE S

Durata proiectului: 01/11/2019 - 31/12/2021 
Finanţator: Comisia Europeană, programul 
Erasmus +

Co funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

Vom dezvolta…
1 1 Colecţia de instrumente COMP-UP 

- care conţine proiecte, instrumente 
și metodologii europene și naţionale 
deja dezvoltate în domeniul 
motivaţiei și evaluării competenţelor

2 2 Curriculum de instruire COMP-
UP - care asigură furnizarea de 
competenţe Profesioniștilor din 
Educaţia Adulţilor pentru a dezvolta 
strategii eficiente de informare, 
îndrumare și motivaţie pentru 
cursanţii adulţi cu un nivel scăzut 

de calificare și utilizarea instrumentelor de evaluare a abilităţilor în 
domeniul alfabetizării, calculării și cel digital.

3 3 Website-ul COMP-UP - care cuprinde toate materialele dezvoltate

4 4 COMP-UP Motivation Toolkit - o resursă practică pentru Profesioniști 
din Educaţia Adulţilor cu privire la modul de implementare a atelierelor 
de motivaţie pentru cursanţi adulţi cu un nivel scăzut de calificare

 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie şi tot conţinutul 
său reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă 
pentru orice utilizare făcută din informaţiile conţinute de acestea.

Ce vom realiza?
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Conform Sondajului PIAAC privind 
competenţele adulţilor, un număr 
semnificativ de cetăţeni europeni adulţi 
au dificultăţi cu citirea și scrierea de bază, 
calcularea. În plus, lipsa de competenţe 
digitale în rândul acestor adulţi este, de 
asemenea, o problemă care trebuie luată 
în considerare și care acţionează ca un 
dezavantaj în viaţa lor de zi cu zi. 

Consorţiul COMP-UP, având experienţă 
anterioară cu adulţi defavorizaţi 
și cu calificări reduse, sugerează 
că actualizarea competenţelor 
profesioniștilor pentru educaţia adulţilor 
(AEP) care susţin cursanţii adulţi 
este o replică pentru îmbunătăţirea 
competenţelor de alfabetizare, cifratică  
și digitală ale acestui grup ţintă.

1 1 Să colectăm și să analizăm proiecte și instrumente 
atît europene cât și naţionale în domeniu

2 2 Să identificăm lacunele de competenţă ale 
profesioniștilor din educaţia adulţilor

3 3 Să furnizăm competenţe Profesioniștilor din 
Educaţia Adulţilor pentru a motiva studenţii 
adulţi care au un nivel scăzut de calificare în 
îmbunătăţirea abilităţilor lor

4 4 Să îmbunătăţim competenţele digitale ale 
Profesioniștilor din Educaţia Adulţilor printr-o 
metodologie de învăţare mixtă și utilizarea 
Webinarelor

5 5 Să implementăm ateliere de motivaţie

6 6 Să construim reţele locale și europene 
Profesioniștilor din Educaţia Adulţilor care folosesc 
aceleași metodologii

7 7 Să valorificăm conceptul și materialele de instruire 
COMP-UP

 Adulţi tineri cu nivel scăzut 
de calificare, tineri șomeri

 Profesioniști din Educaţia 
Adulţilor, traineri / 
organizaţii de formare 
pentru adulţi

Despre 
proiect

sprijin privind motivat̨ia         abil itare      abil it ă t̨ i  de baz ă          dezvoltare personală

Ce ne propunem?

Pentru cine planificăm?


