
 

Conform studiilor recente, este clar că, pentru a ajuta 

persoanele adulte să dobândească noi competențe, 

formatorii trebuie să aibă în vedere că adulții care învață 

adesea trebuie să facă față problemelor și provocărilor 

specifice și trebuie să dezvolte cursuri personalizate. 

Proiectul Sofia, finanțat prin programul Erasmus +, acțiunea-

cheie "Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune 

practici, parteneriate strategice pentru educație și formare 

profesională", este în primul rând preocupat de acest subiect.  

Prin newsletterul nostru dorim să vă informăm periodic 

despre progresul și continuitatea proiectului. 

"Sofia - Strategii de consolidare a funcțiilor executive la 

adulți" a început în septembrie 2017.  

Unii adulți adesea nu au capacitatea de a ține minte 

informațiile în scopul îndeplinirii unei sarcini, al trecerii de la 

o situație la alta și al gândirii flexibile privind planificarea și 

organizarea lucrărilor și gestionarea cerințelor actuale și 

viitoare orientate către sarcini precum și pentru a asigura 

controlul emoțional. 

În acest scop ne-am fixat obiectivele de a elabora un manual 

privind caracteristicile și nevoile adulților cu tulburări de 

funcții executive, o metodă de dezvoltare / consolidare / 

îmbunătățire a funcțiilor executive la populația adultă și un 

program cu tehnici specifice bazate pe atenție și meditaţie. 
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Ce s-a întâmplat până acum? 

În decembrie 2017, a avut loc prima întâlnire de proiect cu toți partenerii europeni în Rzeszow, Polonia. S-au 

discutat planificarea, obiectivele și procedurile ulterioare. Grupul de proiect a început să elaboreze un 

chestionar pentru a identifica deficitul funcțional al adulților și un protocol pentru colectarea datelor. 

Următoarea întâlnire va avea loc în iulie 2018 la Trieste, Italia, unde va fi prezentat un prim concept al 

manualului privind caracteristicile și nevoile adulților cu tulburări de funcții executive.  

Pe site-ul proiectului https://sofia.erasmus.site puteți urmări activitățile noastre.  

 

Acest proiect (2017-1-FR01-KA204-037216) este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea 

informațiilor conținute în acest material. 
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