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MENNET: 
Re�eaua de consiliere pentru 
facilitarea accesului la parcursurile 
de actualizare a competen�elor

OB�INE CUNO�TIN�E, 

CONSOLIDEAZ�-�I ABILIT��ILE 

�I RIDIC�-TE!

http://mennet.beti.lt/lt/homelt/

Mennet � este un proiect ERASMUS+ ac�iunea cheie-Cooperare pentru 
inovare �i schimb de bune practici �i Educa�ie Strategic� pentru Adul�i.



Despre  proiec t O biec tivele  Proiec tului

G rupuri  � int�

MENNET î�i propune s� dezvolte abilit��ile adultilor slab cali�ca�i, pentru 

a cre�te participarea lor în procesul de înv��are permanent� �i de a-i ajuta 

s� se integreze în societate. 

MENNET va cre�te participarea adul�ilor slab cali�ca�i �i cu oportunit��i reduse

în procesul de înv��are permanent� �i va îmbun�t��i abilit��ile lor, abilit��i care

îi vor ajuta s� se integreze mai bine �i mai usor în societate.

Proiectul MENNET va avea ca grup �int� adul�ii cu un nivel scazut de abilit��i, 

cuno�tin�e �i competen�e.

Acesta se va realiza prin furnizarea de educa�ie �i formare în cadre 

corespunz�toare de înv��are, în care profesori cali�ca�i �i formatori aplic� 

metode de predare speci�ce adul�ilor �i exploateaz� poten�ialul inv���rii digitale.

Conform datelor de analiz� a nevoilor în UE �i a contextului na�ional al ��rilor 

partenere, nevoile urm�toarele sunt abordate în cadrul proiectului: dezvoltarea 

unui model de evaluare, realizarea programului de instruire �i a unei re�ele de 

consiliere pentru dezvoltarea abilit��ilor adul�ilor slab cali�ca�i �i a celor 

cu oportunit��i reduse.

De a evalua nivelul abilit��ilor pentru scris, citit, calculat �i utilizarea 

calculatorului a adul�ilor cu abilit��i sc�zute �i adul�ilor cu oportunit��i reduse. 

De a încuraja dezvoltarea continu� a adul�ilor cu slabe abilit��i �i adul�ilor 

cu oportunit��i reduse prin utilizarea modelelor educa�ionale inovatoare; 

prin crearea programului de formare cu sub-module pentru lectur�, scris, 

calcule �i compe�en�ele de utilizare a calculatorului. 

De a crea platforma de consiliere care s� aiba în vedere îmbun�t��irea 

competentelor de lectur�, scris, calcule �i de utilizare a calculatorului. 

Adul�i slab cali�ca�i; adul�i cu oportunit��i reduse.


