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Proiect Erasmus+ Mobilitate pentru Educatia Adultilor 

Proiectul este finanţat de Comisia Europeana prin  

programul Erasmus+ KA1-Mobilitati pentru Educatia Adultilor 

 

Contract numărul – 2019-RO01-KA104-061680 

 Proiectul va fi implementat de Primăria Municipiului Moreni, departamentul Biblioteca 

Municipală, coordonator proiect - inspector Florea Daniela Elena. Proiectul se va derula pentru 

16 luni, începând cu 01.11.2019 și terminându-se la 28.02.2021 și are o valoare de 5790 EUR. 

 Organizația de primire:  

             Biblioteca Municipală "Penyo Penev" – Dimitrovgrad, Bulgaria 

Grupul țintă: proiectul răspunde nevoii de formare continuă a personalului bibliotecii prin 

participarea la activități de tip job shadowing, timp de 10 zile în Bulgaria, in vederea dezvoltării 

abilităților și competențelor în lucrul cu publicul adult. 

  Personalul bibliotecii care va merge în mobilitate va participa la activități practice, in 

conformitate cu nevoile de formare. 

Cursul se bazează pe metodologia învățării non-formale și are ca obiectiv împărtășirea 

exemplelor de bună practică cu privire la modul de lucru cu adulții. 

Scopul: Ne dorim, in cadrul Bibliotecii Municipale Moreni, să avem personal competent, 

pregatit in lucrul cu adulții. 

Obiective: 

1)Diversificarea serviciilor oferite de Biblioteca Municipală Moreni pentru publicul adult, in 

special persoane de vârsta a treia, ieșite din activitate. 2)Dezvoltarea abilităților de lucru cu 

grupurile de adulți pentru trei angajați ai Bibliotecii Municipale Moreni. 3) Motivarea personalului 

din Biblioteca Municipală Moreni pentru a lucra cu publicul adult. 4)Eficientizarea acțiunilor 

Bibliotecii Municipale Moreni, in lucrul cu adulții din comunitatea noastră. 

 Impactul proiectului: 

 În ceea ce privește personalul participant implicat in educația publicului adult, dorim ca 

activitatea de mobilitate de tip Job Shadowing să aibă următoarele rezultate: 

- imbunătățirea competențelor legate de activitățile pentru publicul adult 

- o mai bună calitate a muncii și a activităților în favoarea publicului adult 

- creșterea capacitătii de a răspunde nevoilor publicului adult 

- oportunităti sporite pentru dezvoltarea profesională și a carierei 

- imbunătățirea competențelor lingvistice 

- creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi 

 

 

 

 

 


