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Întâlnire RESET la Atena
A doua întâlnire a proiectului RESET a avut loc în zilele
de 08 și 09 mai 2018 la Atena, unde partenerii
proiectului au discutat despre pașii următori ai
proiectului. Supervizați de organizatorului întâlnirii,
Universitatea din Peloponez și coordonatorul
proiectului, E-Seniors, partenerii și-au prezentat
lucrările efectuate în ultimele luni.
Deveniți cercetător social!
Unul dintre obiectivele principale ale proiectului
RESET este de acela de a promova dezvoltarea
profesională a lucrătorilor în vârstă, de a-și forma
abilitățile de cercetători sociali. Prin urmare, unul dintre
primii pași întreprinși de partenerii proiectului a fost
acela de a identifica ce competențe sunt necesare
pentru a deveni cercetător social.
Partenerii RESET, împreună cu experții comitetelor lor
consultative, au identificat cele mai importante abilități
„tari” și „moi” pentru a deveni cercetător social. În
ansamblu, competențele „moi” au fost recunoscute cu
o valoare mai mare decât abilitățile „tari” în domeniul
cercetării sociale.
Printre abilitățile „moi”, soluționarea problemelor a fost
identificată ca fiind cea mai importantă, urmată de
managementul timpului, managementul de proiect,
luarea deciziilor și abilitățile de comunicare.
În ceea ce privește abilitățile „tari”, partenerii proiectului
au indicat cunoștințele
despre tehnologia
informației și comunicării
(TIC) precum
și metodologia ca fiind
cele mai importante.
Competențele identificate
vor fi baza pentru
crearea Manualului
pentru cercetătorul social.
Abilități digitale necesare cercetării sociale
Competențele digitale sunt de asemenea esențiale
pentru ca cercetătorii sociali să lucreze în medii bazate
pe TIC. Acestea au fost deja identificate de partenerii
RESET. Conform rezultatelor sondajului prezentat
membrilor comitetelor consultative, abilitatea de a
efectua cercetări de birou și interviuri, utilizând
instrumentele de comunicare online, reprezintă o
abilitate esențială pentru desfășurarea unei cercetări
sociale. Principalul rezultat al acestei cercetări este
crearea unui set de instrumente pentru competențele
digitale.

Educatori adulți
Proiectul RESET se concentrează și pe educatorii care
vor ghida pe acei lucrătorii mai în vârstă ce vor deveni
cercetători sociali. Din acest motiv, partenerii proiectului și
comitetele lor consultative, au identificat de asemenea
abilitățile necesare educatorilor adulți pentru a preda
viitorilor cercetători sociali instrumentele create de proiect
(„Manualul de învățare a cercetătorilor sociali” și „Setul de
instrumente pentru competențe digitale”). Cele mai
importante sunt abilitățile practice, abilitățile de
comunicare și gândirea critică. Rezultatul principal al
acestei cercetări va fi un manual specific pentru educatorii
adulți.
Următorii pași
Partenerii RESET lucrează acum la conținutul
„Manualului de învățare a cercetătorilor sociali”, „Setul de
instrumentului pentru competențe digitale” și la „Manualul
pentru cursanții adulți” și se vor reuni în octombrie 2018
în Polonia și în mai 2019 în România.

Activități de învățare și formare la Paris
Instruirea formatorilor adulți va avea loc în perioada 18 23 februarie 2019 la Paris. Instruirea se va axa pe livrarea
curriculumului cercetătorilor sociali și va găzdui un public
internațional.
Diseminare locală (AESD - Romania)
Informații despre Proiectul
RESET și implementarea
Acestuia au fost publicate de
AESD în ziarul local „Jurnalul
de Călărași” la data de 08 11
2017. Ziarul este difuzat în
întregul județ, fiind o sursă de
informații pentru presa centrală.
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