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SCOPUL :  

 

Atelierul de lucru  este  dispus să le împărtăşească instituţiilor  partenere 

implicate  în educaţia adulţilor din experienţa lor, cunoştinţele şi metodologii in 

domeniul instruirii adultilor şi să aducă o contribuţie pozitivă pentru a găsi o 

soluţie la nevoile de formare ale grupurilor ţintă, cel puţin la nivel local  şi 

obiectivul de a aduce o atitudine mai pozitivă faţă de alte ţări şi să 

îmbunătăţească dialogurile  inter culturale.  

 

În plus, activităţile vor prezenta şi include contribuţiile studenţilor  care 

sunt activ  implicaţi  în educaţia adulţilor în grupul EICU- English and ICT 

competence for the unemployed. 

 

Acest atelier va constitui  o bună oportunitate şi o provocare pentru tema 

aleasă de organizatori de a prezenta rezultatele lor şi de a lăsa  deschisă  uşa  către 

îmbunătăţirea  continuă a calităţii .  

 

Oferta cooperării europene,  posibilitatea de a împărtăşi  poveşti de succes 

şi eşecuri de la partenerii diferite ţări, prin participarea studenţilor  şi a 

profesorilor  de la Universitatea Afyon Kokatepe şi Universitatea Karabuk din 

Turcia,  ne oferă prin urmare  şi posibilitatea de a pune bazele unui  process  de 

planificare a calităţii în atingerea scopurilor şi obiectivelor planificate în acest 

atelier.  
 
Partenerii acestui atelier, Universitatea de Nord din Baia Mare şi Colegiul  

Tehnic  George Bariţiu,  au o vastă experienţă în educaţia adulţilor şi în 
cooperarea UE şi în utilizarea inovaţiei în formarea adulţilor, adaptarea la noile 
pedagogii în procesul de predare şi instruire.  

 
Atelierul vine să prezinte un nou instrument de utilizare în domeniul 

educaţiei moderne blended-learning, precum şi impactul instrument TIC în 
educaţie.  

 
   Atelierul doreşte   să prezinte unele rezultate obţine de la noua platformă de 

metodologii de învăţare mixtă, astfel încât să ofere, o nouă uşă deschisă către 
realizarea unor platforme pe diferitele domenii profesionale, de competenţe 
legate de domeniul de activitate şi de asemenea, să îmbunătăţească capacitatea de 
a lucra în echipă.  

 
 Calculatorul este prezent în toate domeniile de activitate, dar de data aceasta 

este prezentat ca instrument în procesele tehnologice din industrie, ca sursă de 
organizare a activităţii de management  privind  îmbunătăţirea  calităţii. 
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Nu în ultimul rând calculatorul este prezentat ca fiind noua alternativă fără 
constrângeri, fără teama de evaluare, fără a mai fi necesară prezenţa profesorului, 
un mijloc de dobândire de cunoştinte  şi de perfecţionare pe anumite domenii de 
interese profesionale.   

   
 
Atelierul constituie o bună oportunitate de a disemina produsele proiectului 

EICU şi a  rezultatelor acestuia prin participarea directă a foştilor elevi care anii 
trecuţi  luau sârguincioşi notiţele de pe băncile aceluiaşi liceu. 
Astăzi ei  prezintă problemele şi ideile lor în articolele prin care urmăresc  
tematica calităţii de la actul educaţional la necesitatea unui management al 
schimbării până la implicarea calculatorului ca instrument de educaţie continuă. 

 
 
Totdodată  atelierul  constituie   un  arc în timp  de predare a ştafetei de la 

o generaţie la alta elev- student- profesor, de continuare a spiralei calităţii 
educative şi de păstrare a valorii  educaţiei. 
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