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Lansarea proiectului ,,Incluziune socialӑ prin joc în procesul educativ” – SIGE, 2020-1-IT02-KA204080078

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului „Incluziune socialӑ prin joc în procesul
educativ” - SIGE în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților, care
va fi implementat împreună cu parteneri din Italia, Polonia, Spania, Croaţia, Serbia, Germania și Polonia.
Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 octombrie 2020.
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor slab calificate
care aparțin unei minorități sau care sunt migranți, contribuind la dezvoltarea unei oferte flexibile de
învățare prin joc, care să le permitӑ acestora dezvoltarea competențelor cheie.
Grupul țintă al proiectului este format din persoane slab calificate care aparțin unei minorități
cu risc de excludere socială și marginalizare din cauza lipsei competențelor cheie sau care sunt migranți
(în special refugiați și solicitanți de azil, imigranți nou-sosiți și migranți din prima generație). Din grupul
ţintă vor mai face parte şi traineri şi furnizori de educație pentru adulți ce oferӑ servicii persoanelor
provenite dintr-o minoritate sau migranți și care vor deprinde abilitatea de a folosi învӑţarea prin joc în
vederea creșterii calitӑţii actului educativ.
Proiectul va contribui la atingerea acestui obiectiv printr-o analiză a nevoilor de educaţie a
persoanelor slab calificate care aparțin unei minorități sau care sunt migranți, prin explorarea
potenţialului educaţional al învӑţӑrii prin joc ca și instrument inovativ de creștere a participӑrii active și
prin organizarea unui curs modular inovativ ce folosește mecanisme și tehnici pe bazӑ de joc pentru
creșterea gradului de calificare a acestor persoane. Proiectul va contribui la dezvoltarea competenţelor
lingvistice, matematice, digitale, culturale și de comunicare ale persoanelor aparţinȃnd grupului ţintӑ.
Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul
implementării proiectului vor contribui la creșterea nivelui de pregӑtire și calificare a persoanelor care
aparțin unei minorități sau care sunt migranți sporind șansele acestora de integrare socialӑ și pe piaţa
muncii, precum și la creșterea abilitӑţilor și competenţelor furnizorilor de educaţie pentru adulţi ce
lucreazӑ cu aceste categorii sporind astfel calitatea actului educaţional și rezultatele obţinute folosind
învӑţarea prin joc.
Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației
www.demetrius.ro, pe pagina de facebook www.facebook.com/DemetriusAssociation sau la adresa de email proiecte.demetrius@gmail.com.
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