‘Εργο DIVERSITY

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευση Ενηλίκων διοργανώνει την Παρασκευή 25/06,
ώρα 18:00 – 21:00 & το Σάββατο 26/06, ώρα 09:00- 14:00, σύνολο 8 ώρες webinar
με θέμα την «Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Το webinar
υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου DIVERSITY με ελεύθερη συμμετοχή.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συνδράμει στη αλλαγή της νοοτροπίας και
δράσης που εστιάζει στους μετανάστες και στην προετοιμασία τους για ένταξη στην
κοινωνία, ως ειδικές και αποκλειστικές ομάδες - στόχους, προς την ένταξη τους στα
τακτικά προγράμματα των παρόχων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με έμφαση στον
πλούτο και στην ενδυνάμωση που η αλληλεπίδραση επιφέρει.
Το έργο DIVERSITY υποστηρίζει αυτήν τη διαδικασία παρέχοντας εκπαιδευτικούς
πόρους για να επιτρέψει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων να μετακινηθεί από την
προσέγγιση της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης σε ένα περισσότερο
ενημερωμένο επιχειρησιακό μοντέλο. Αυτή η διαδικασία «ομαλοποίησης» θα
απαιτήσει από τα συστήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση να αναπροσαρμόσουν και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού
και παροχής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θεωρώντας τους μετανάστες (ή ακόμη και τις
υποομάδες αυτής της κατηγορίας) όχι ως μια ειδική ομάδα συμμετεχόντων στο
πλαίσιο έκτακτης/εκτάκτων αναγκών, αλλά ως τακτική ομάδα στόχου ενός
περισσότερο διαφοροποιημένου κοινού της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Ως εκ τούτου, περαιτέρω στόχοι σε αυτό το πλαίσιο είναι:
i. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των διαχειριστών και σχεδιαστών της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σχετικά
με την ποικιλομορφία της μετανάστευσης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες
της (που αναφέρονται σε πολιτιστικές, παιδαγωγικές αλλά και οικονομικές
πτυχές).
ii. Ο εξοπλισμός των διαχειριστών και των σχεδιαστών με τις δεξιότητες που
απαιτούνται για το άνοιγμα των παρόχων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στους
μετανάστες ως μια τακτική ομάδα στόχου.
Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευση Ενηλίκων σε συνεργασία με τους υπόλοιπους
εταίρους του έργου έχει εκπονήσει μια σειρά Περιγραμμάτων Ύλης σε θέματα που,
μετά από έρευνα στις χώρες όλων των εμπλεκομένων οργανισμών, αναδείχτηκαν
καίριας σημασίας για την επιτυχία των στόχων του έργου:
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Πολυπολιτισμικές Κοινότητες Μάθησης
Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού & Διοικητικού Προσωπικού
Μαθητοκεντρική προσέγγιση
Καθοδήγηση
Γλώσσα και Πολιτισμός
Διαχείριση μαθητών
Marketing
Συνεργασία φορέων
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National University of Ireland Maynooth
Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
European Association for the Education of Adults
Facilitering og Udvikling
Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung
Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl
IDP European Consultants

Στη διάρκεια του webinar θα παρουσιαστούν και θα συζητηθεί η πρακτική σημασία
όλων των παραπάνω περιγραμμάτων, για τους σχεδιαστές εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Δηλώστε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Πέμπτη 24/06/2021
https://forms.gle/UJx7VbzkDDZccTdc9

Σας ευχαριστούμε πολύ!
Η εκπαιδευτική ομάδα
Ρέμος Αρμάος, Δημήτρης Πατρώνας, Ξένια Κουτεντάκη

