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1. Ενημέρωση για το έργο
Μετά την ολοκλήρωση της διαδραστικής βάσης δεδομένων, οι
εταίροι προχώρησαν στην ανάπτυξη του online εκπαιδευτικού
προγράμματος. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, καθώς δεν μπορέσαμε
να συναντηθούμε δια ζώσης, λόγω των περιορισμών στις
μετακινήσεις ως απόρροια της πανδημίας από τη Covid-19.
Καταφέραμε, ωστόσο, να αναπληρώσουμε την έλλειψη της δια
ζώσης επικοινωνίας με τη διεξαγωγή περισσότερων online
συναντήσεων και να δημιουργήσουμε ένα ποιοτικό προϊόν, το οποίο
ελπίζουμε να είναι χρήσιμο για όλους τους επαγγελματίες που
εργάζονται καθημερινά με μετανάστες με αναπηρίες..

3. Ομάδα στόχος του προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων,
κοινωνικούς λειτουργούς, άτομα με αναπηρία ή μέλη
οικογενειών ατόμων με αναπηρία. Προσφέρεται δωρεάν και
είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα
του προγράμματος.

2. Online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη
δεξιοτήτων σε εκπαιδευτές ενηλίκων που
σχεδιάζουν ή/και παρέχουν εκπαιδευτικές
δραστηριότητες σε μετανάστες με αναπηρίες.
Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος
είναι:
▪
Η κατανόηση της αναπηρίας και των
αναγκών των ατόμων με αναπηρία.
▪
Η αύξηση των γνώσεων και της
κατανόησης της έννοιας της διάκρισης,
τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και σε
δραστηριότητες της καθημερινότητας.
▪
Η δημιουργία σαφούς πλαισίου για την
κατανόηση του πως και πότε
προκύπτουν διπλές διακρίσεις.
▪
Η παροχή και η ανταλλαγή γνώσεων
σχετικά
με
την
εξειδικευμένη
υποστήριξη και τους διαθέσιμους
πόρους ανά χώρα.
▪
Η βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων
για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.
▪
Η παροχή ενός συνόλου εργαλείων και
περιπτωσιολογικών
μελετών
με
πρακτικές λύσεις για την πρόληψη των
διπλών διακρίσεων.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ελληνικά.
Για πρόσβαση στο πρόγραμμα, μπείτε εδώ: https://www.incleusion.eu/gr/take-courses/1
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου,
καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

4. Δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 6 ενότητες που καλύπτουν τα εξής θέματα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Διακρίσεις
Μετανάστευση
Αναπηρία
Μετανάστες με αναπηρία
Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
Παρακολούθηση, αποτίμηση και αξιολόγηση

Κάθε ενότητα έχει την ίδια δομή:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Εισαγωγή με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.
Μαθησιακά αποτελέσματα.
Απαιτήσεις.
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο της ενότητας παρουσιάζεται με τη μορφή ενός διαδραστικού βίντεο, με σχετικές ερωτήσεις να ακολουθούν για να διατηρηθεί η προσοχή του εκπαιδευόμενου.
Ερωτήσεις για αναστοχασμό: Ερωτήσεις με βάση το περιεχόμενο της ενότητας.
Εμπειρίες: Παρουσίαση εμπειριών σχετικών με το θέμα της ενότητας.
Προτεινόμενες πηγές για περαιτέρω μελέτη.
Η ενότητα εν συντομία.
Δραστηριότητα αξιολόγησης.
Βιβλιογραφία.

5. Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
Οι εταίροι μόλις ολοκλήρωσαν την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. Η πιλοτική εφαρμογή είναι πολύ
σημαντική για να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα του προγράμματος είναι η αναμενόμενη. Τα γενικά σχόλια ήταν πολύ
θετικά και οι εταίροι εργάζονται τώρα για τη βελτίωση του υλικού με βάση τα σχόλια που έλαβαν.
Η αξιολόγηση του προγράμματος ήταν εσωτερική, με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου, και εξωτερική, με τη
συμμετοχή 10 εμπειρογνωμόνων ανά εταίρο, συνολικά 60 εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες ήταν
εκπαιδευτές ενηλίκων, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι που εργάζονται με μετανάστες ή/και με άτομα με
αναπηρίες..

Εταίροι
Federación Mestral Cocemfe Tarragona
Wisamar Bildungsgesellschaft
Istituto dei Sordi di Torino
Centre for Competence Development Cyprus, COMCY
p.consulting.gr
Associació de Programes Educatius Open Europe
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