Το πρόγραμμα Skip στοχεύει στην αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών
αναγκών των ατόμων που πάσχουν από σοβαρή αναπηρία, μέσα από τη προώθηση της
κατάρτισης και την βελτίωση των ευκαιριών μάθησης, ώστε να προληφθεί η
περιθωριοποίηση και η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου. Για να εξασφαλιστεί ότι τα
ενήλικα άτομα με σοβαρή αναπηρία θα μπορέσουν να αναπτύξουν το μέγιστο των
δυνατοτήτων τους και ότι λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται, είναι αναγκαία
η ύπαρξη ικανών και εκπαιδευμένων λειτουργών και εκπαιδευτών. Όταν τα άτομα με
αναπηρία αναπτύξουν τις ικανότητες αυτοπροσδιορισμού, μάθουν να υποστηρίζουν
τον εαυτό τους, να διατυπώνουν και διεκδικούν τα αιτήματά τους, τότε η εξάρτηση από
τους άλλους μειώνεται και οι επιλογές τους για κοινωνική ένταξη αυξάνονται.
Δράσεις του προγράμματος:
Συγκριτική Μελέτη:
✓ Συγκριτική μελέτη, περιγραφή και ανάλυση των δεδομένων για την ανάπτυξη
κοινών εκπαιδευτικών ενοτήτων και προσεγγίσεων που ευνοούν την
επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.
✓ Ο καθορισμός του περιεχομένου και της μεθοδολογίας θα ξεκινήσει από τον

εντοπισμό καλών πρακτικών και εμπειριών τόσο από τις χώρες των εταίρων όσο
και από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
✓ Σχεδιασμός εκπαιδευτικών ενοτήτων με στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και
επαγγελματικών ικανοτήτων για τη βελτίωση της κοινωνικής και επαγγελματικής
ένταξης των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.
✓ Οι εκπαιδευτικές ενότητες απευθύνονται σε εκπαιδευτές, συμβούλους και φορείς που
υποστηρίζουν άτομα με σοβαρή αναπηρία, αποβλέπουν στην αύξηση των ευκαιριών
απασχόλησης τους σε διάφορα πλαίσια και θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα.
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών:
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✓ Διάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε εκπαιδευτές, συμβούλους και φορείς.
✓ Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και βελτίωσή του με αξιοποίηση
της ανατροφοδότησης από την πλευρά των εκπαιδευτών, συμβούλων και φορέων.
Πιλοτική Εφαρμογή:
✓ Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα εφαρμοστούν πιλοτικά έτσι ώστε να ελεγχθεί η
αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα εφαρμογής τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα
με άμεση και ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.
✓ Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού και της μεθοδολογίας.

Σε ποιους απευθύνεται:
✓ Εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/λειτουργοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρή αναπηρία.
Συμμετέχοντες φορείς:
•

Centro ricerche Documentazione e Studi – Ιταλία

•

Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH, Akademie Chemnitz – Γερμανία

•

Instituto de Formación Integral S.L.U – Ισπανία

•

Rovnovážka, o.s. s.- Τσεχία

•

Fondo Formación Euskadi – Ισπανία

•

Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Ελλάδα

Διάρκεια:
1.1.2014 – 31.12.2015 (24 μήνες)
Συντονιστές προγράμματος:
Centro Studi Opera Don Calabria - Ιταλία
Χρηματοδότηση:

Ιστοσελίδα:
http://www.europe-projectskip.eu
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