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Comp-Up
MOTIVAREA ADULŢ ILOR  
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢ IREA  
COMPETENŢELOR  
DE BAZĂ

Ce este Comp-Up?
Proiectul COMP-UP este un proiect european Erasmus+, care își propune să ac-
tualizeze competenţele profesioniștilor din educaţia adulţilor (AEP) care sprijină 
cursanţii adulţi cu calificare scăzută în procesul de îmbunătăţire a alfabetizării, 
calculelor și abilităţilor digitale. Mai mult, COMP-UP oferă posibilităţi profesioniș-
tilor din educaţia adulţilor (AEP) pentru menţinerea motivaţiei acestui grup ţintă 
prin adunarea proiectelor deja implementate cu succes în domeniu.

Ce ne propunem să realizăm în cei doi ani de proiect?
Să răspundem nevoilor identificate și evidenţiate de Sondajul PIAAC referitor la 
Competenţele Adulţilor, care arată că 70 de milioane de europeni luptă cu lectura 
de bază și scrierea, calculul și utilizarea instrumentelor digitale în viaţa de zi cu zi ...
… COMP-UP va dezvolta rezultatele (toate disponibile în italiană, germană, polo-
neză, română, maghiară, spaniolă, suedeză) după cum urmează: 

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

	Curriculum de instruire COMP-UP - care asigură 
furnizarea de competenţe Profesioniștilor din Edu-
caţia Adulţilor pentru a dezvolta strategii eficiente 
de informare, îndrumare și motivaţie pentru cursan-
ţii adulţi cu un nivel scăzut de calificare și utilizarea 
instrumentelor de evaluare a abilităţilor în domeniul 
alfabetizării, calculării și cel digital.

	Platforma online COMP-UP - care cuprinde toate 
rezultatele și materialele dezvoltate

	COMP-UP Motivation Toolkit - resursă practică 
pentru Profesioniști din Educaţia Adulţilor cu pri-
vire la modul de implementare a atelierelor de mo-
tivaţie pentru cursanţi adulţi cu un nivel scăzut de 
calificare.
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Toate materialele dezvoltate, care sunt în principal destinate profesioniștilor din 
Educaţia Adulţilor, care lucrează cu adulţi cu calificare scăzută (Colecţie de in-
strumente, Curriculum de instruire, Platforma online și Motivational Toolkit) vor fi 
disponibile pe site-ul web al proiectului.

Sunt profesionist în Educaţia Adulţilor.  
De unde pot obţine mai multe informaţii?

Puteţi obţine mai multe informaţii pe pagina web https://comp-
up.erasmus.site/# sau pagina FB al proiectului. În cazul în care 
aţi dori să vă implicaţi în derularea proiectului, pentru că vedeţi 
o posibilitate în ea care ar trebui exploatată, vă invităm să con-
tactaţi partenerii naţionali ai proiectului, deoarece la finele anu-
lui 2021, vom organiza evenimente multiplicatoare, prin care vom 
prezenta toate materialele dezvoltate. Vă așteptăm cu drag!

Locaţii
Florenţa, Graz, Almeria, Kristianstad, Miercurea Ciuc, Rzeszów.

Cât mă va costa aceast program?
Datorită finanţării primate de la Comisia Europeană prin programul 
Erasmus+, toate materialele dezvoltate vor fi accesibile gratuit.

Ce s-a întâmplat în proiect până acuma?
Parteneriatul a avut primele două întâlniri de proiect și a finalizat dezvoltarea Colec-
ţiei de instrumente. În această perioadă se lucrează la traducerea acestuia, respec-
tiv a început și dezvoltarea modulelor de învăţare care fac parte din curriculum-ul 
de instruire. Aceasta se va finaliza la sfârșitul lunii octombrie 2020. Urmăriţi-ne și 
văm vom ţine la curent cu toate noutăţile!


