Lansarea apelului de candidaturi pentru CONFINTEA Research Scholarship și
CONFINTEA Fellowship Programme oferite de UNESCO Institute for Lifelong Learning în
anul 2017
UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), cu sediul în Hamburg (Germania), este un
centru internațional non-profit de cercetare, formare, informare, documentare și publicare în
domeniul învățării pe tot parcursul vieții. UIL sprijină statele membre ale UNESCO în
domeniul său de expertiză, cu accent pe educația adulților și educația continuă, alfabetizare
(cunoștințe de bază) și educație non-formală și acordă o atenție deosebită priorităților globale
ale UNESCO referitoare la Africa și egalitatea dintre sexe. Centrul se bucură de una dintre cele
mai mari biblioteci din lume în sfera sa de specialitate și găzduiește cea mai longevivă
publicație în domeniul educației comparate și a învățării pe tot parcursul vieții.
CONFINTEA Research Scholarships 2017
UNESCO Institute for Lifelong Learning oferă, în anul 2017, șase burse CONFINTEA
(International Conference on Adult Education) Research Scholarships cu durata de o lună
cercetătorilor din statele membre ale UNESCO.
Potențialii cercetători vor putea beneficia de baza de cunoaștere și resursele UIL în activitatea
lor de cercetare în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, cu accent pe educația adulților și
educația continuă, alfabetizare (cunoștințe de bază) și educație non-formală.
Candidații sunt selectați pe baza potențialului lor de a produce articole, lucrări științifice,
instrumente programatice sau politici care să poată fi împărtășite factorilor de decizie și care
să aibă impact asupra sectorului educațional național.
Mai multe detalii despre această oportunitate, precum și informațiile referitoare la procesul
de candidatură se găsesc pe site-ul UIL, la adresa http://www.uil.unesco.org/event/callapplications-confintea-research-scholarships-2017. Termenul limită de trimitere a
dosarelor de candidatură este 31 mai 2017.
CONFINTEA Fellowship Programme 2017
UNESCO Institute for Lifelong Learning oferă, în anul 2017, 10 burse în cadrul CONFINTEA
(International Conference on Adult Education) Fellowship Programme dedicate funcționarilor
guvernamentali și reprezentanților organizațiilor societății civile ocupând poziții cheie în
domeniul învățării și educației în rândul adulților. Bursele au durata de o lună și pot fi
accesate de către candidați provenind din state membre ale UNESCO.
Scopul acestui program este reprezentat de consolidarea capacității statelor membre de a
implementa principalele elemente ale Belém Framework for Action. Din acest motiv,
beneficiarii burselor sunt selectați în funcție de potențialul lor de a dezvolta strategii
naționale care să susțină învățarea și educația în rândul adulților în propria țară. În acest sens,
un rezultat urmărit de program este realizarea unui proiect de propunere pentru o strategie
națională.
Mai multe detalii despre această oportunitate, precum și informațiile referitoare la procesul
de candidatură se găsesc pe site-ul UIL, la adresa http://www.uil.unesco.org/event/callapplications-confintea-fellowship-programme-2017. Termenul limită de trimitere a
dosarelor de candidatură este 15 iunie 2017.
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