Revista Nr.5: Lucrăm la Manualul PREDIS
Proiectul PREDIS

PREDIS – „Prevenirea abandonului școlar din învățământul vocațional a migranților și a
populației Roma, prin strategii incluzive” este un proiect finanțat de către Comisia
Europeană și coordonat de către Profesor Dirk Lange de la Universitatea Leibniz din
Hanovra.
A cincea întâlnire de proiect
A cincea și ultima întâlnire de proiect PREDIS a avut loc la Viena între 16.04 și 17.04.2018. În
timpul întâlnirii, consorțiul a evaluat Cursul de învățare combinat (BLC) și a discutat
proiectarea manualului PREDIS
Manualul PREDIS și
Cursul de învățare combinat vor
conține șase module . Ambele vor fi
disponibile pentru a fi descărcate
gratis, de pe site-ul PREDIS, la
sfârșitul verii începând cu toamna
2018. Conținuturile sunt discutate
din perspective teoretice și practice.
Vor fi disponibile pentru a fi
descărcate și instrumentele PREDIS.
Instrumentele oferă o descriere mai

A cincea întâlnire de proiect cu partenerii din Consortium la
Universitatea din Viena

pe înțeles a conținuturilor modulelor.
Al doilea eveniment de multiplicare
Partenerii din consorțiu au organizat cel de al doilea Eveniment de multiplicare PREDIS
(MES), care s-a desfășurat în contexte naționale diferite. Al doilea MES a avut ca obiectiv
aplicarea în continuare a produselor și a rețelelor PREDIS. Discuțiile au subliniat conținuturile
din manual.
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Eveniment de multiplicare în Germania
Prima parte al celui de al doilea eveniment de multiplicare din Germania a avut loc în
Freiburg, în data de 6 mai 2018 cu reprezentanți ai organizațiilor de migrani. Rolul central
jucat de organizațiile de migranți în prevenirea ESL este mai puțin cunoscut. Întâlnirea de
proiect a legat asociațiile de migranți ca parteneri noi și ca actori indispensabili ai prevenirii
părăsirii școlii de timpuriu. A doua parte a implicat rețele cu liderii de programe de
dezvoltare profesională. S-au discutat unele metode de încorporare a produselor PREDIS în
predarea, formarea și curriculum în viitor.
Eveniment de multiplicare în Austria
Al doilea eveniment de multiplicare din Austria a avut loc în data de 16 mai 2018 în Viena.
Persoane care iau decizii în domeniul învățământului vocațional și conducatori de instituții
de dezvoltare profesională, profesori, tineri muncitori, psihologi, formatori VET și cercetători
au participat la întâlnire. În cadrul produselor PREDIS, ei au discutat despre multiplele nevoi
și intervenții si au reflectat la importanța rezultatelor proiectului și la cum s-ar putea integra
în practică. Cu acest rezultat, acest eveniment a dus la luarea unor decizii pentru o
dezvoltare în viitor în domeniul VET și în general în învățământ.
Eveniment de multiplicare în Romania
Evenimentul de multiplicare din Romania a avut loc în data de 24 mai 2018 în Buzău, la
Consiliul Județean. A fost un eveniment imens care a atras 180 de participanți incluzând cei
care iau decizii în VET și în educatie la fel ca și participanți în spectrul de conducere din
domeniul educațional. Participanții au fost directori de colegii naționale, inspectori școlari,
formatori VET și profesori din învățământul secundar. În plus, au participat profesori din
grădinițe și din învățământul primar.
Eveniment de multiplicare în Slovenia
Evenimentul de multiplicare din Slovenia a fost organizat în 10 mai 2018. Au participat
conducători din diverse instituții angajate în învățământul vocațional. În plus, participanții au
venit din centre școlare. Mai mult, ei au inclus conducatori și reprezentanți ai organizațiilor
de tineret și alte instituții educaționale. Au fost de asemenea, profesori și studenții lor la
discuții la masa rotundă la finalul evenimentului de multiplicare.
Eveniment de multiplicare în Italia
Evenimentul de multiplicare din Italia a avut loc în 20 aprilie la Universitatea din Trento.
Printre cei 35 de participanți care au participat la întâlnire , au fost și conducatori în educație
(3 dintre ei lucrează la Scoala Înaltă din Bolzano și din Trento) la fel ca și profesori și
educatori.
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