
Materiale educaționale/didactice 
pentru formatorii de adulți:

Jurnalism și PR 
Luând exemplul analfabetismului & educației de bază

Curriculum modular // Joc cu planuri // 
Seminare web // Manuale

 
 Întocmite de profesioniști pentru dezvoltarea curriculum-ului și jur-

nalismului în domeniul educației adulților
 Rezultatul unui parteneriat strategic/ educației pentru adulți 

(Erasmus+)
 Monitorizare științifi că și evaluare produse
 Materiale testate în practică, structură modulară
 Ajutoare pentru profesori, materiale pentru cursanți
 Utilizare liberă (licențiere Creative Commons 4.0, CC BY-SA)
 limbi străine: engleză, germană, franceză, neerlandeză,română, por-

tugheză, daneză
 subiecte sunt, de  ex: Cum găsesc o poveste corectă? Cum scriu 

un text bun pentru presă? Cum planifi c o campanie cu impact 
ridicat? Cum utilizez mediile sociale? Unde există medii europene 
de specialitate pentru educația adulților? Cum plasez la fața locului 
tema educație de bază? Cum gestionez stereotipurile și fake-urile? 

Descarcă la
www.let-europe-know.eu

(începând din martie 2018)



exemple pentru ma-
teriale educaţionale 

LEK (Powerpoint)

            Obiectivul proiectului Let Europe Know about Adult Education (LEK-AE)  
     este de a permite formatorilor/formatoarelor de adulți să-și facă cunoscute 
public munca și preocupările lor. Acest fapt are loc prin întocmirea, testarea și 
utlizarea materialelor educaționale / didactice în domenii ca jurnalism, cât și Public 
Relation, care vizează în mod direct formatorii de adulți și sunt special concepute 
pentru necesitățile acestora. Mediul exemplar este subiectul actual în Europa al 
analfabetismului (funcțional).

Materialele LEK au fost mai întâi testate și evaluate pe plan intern, iar apoi au fost 
transmise într-o fază rollout către multiplicatorii/multiplicatoarele din țările partene-
re.

Proiectul se bazează pe rețeaua finanțată de mulți ani de către U.E. „European In-
foNet Adult Education“, care publică știri prelucrate în mod jurnalistic. Rezultatele 
proiectului vor fi integrate în revista ulterioară „European Lifelong Learning Magazi-
ne ELM“ (www.elmmagazine.eu).

Ţări şi instituţii partenere
Danemarca     Dansk Folkeoplysnings Samråd
Finlanda      European Lifelonglearning Magazine ELM 
Portugalia  Caixa de Mitos Lda
România   Asociatia Euro Adult Education 
Belgia/UE   European Association for the Education of Adults EAEA
Belgia   Vrije Universiteit Brussel
Austria  CONEDU - Verein für Bildungsforschung und -medien
Norvegia  Nordic Network for Adult Learning
Germania  Katholische Erwachsenenbildung Deutschland - BAG e. V. KEB,  
  revista pentru formarea adulţilor
Germania  Akademie Klausenhof gGmbH

Responsabilitatea proiectului:
KEB Deutschland   
www.keb-deutschland.de

Contact: Dr. Michael Sommer, 
Akademie Klausenhof, Klausenhofstr. 100, 
46499 Hammikeln, Germania 
sommer@akademie-klausenhof.de

Perioada de derulare a proiectului: 01.09.2017-31.08.2018, 2015-1-DE02-KA204-002327. Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei 
Europene. Autorul este personal responsabil pentru conținutul acestei publicații; Comisia nu garantează pentru utilizarea ulterioară a datelor conținute 
în aceasta.


