
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αυτή η ολοκληρωμένη online πηγή παρέχει καταλόγους και άλλες βασικές πληροφορίες
για τους εκπαιδευτές ενηλίκων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διδασκαλία
μεταναστών και προσφύγων με αναπηρίες.

Στόχος μας με αυτή τη βάση δεδομένων είναι να παρέχουμε εύκολα προσβάσιμες και
ολοκληρωμένες πληροφορίες σε όλους όσοι εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες
με αναπηρία, να διευκολύνουμε τις διαδικασίες των κοινωνικών υπηρεσιών και να
διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο απολαμβάνει τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος.

Η βάση δεδομένων περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών με αναπηρία στην
Ευρώπη μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων

"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."
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Σας ενδιαφέρει το έργο? Ελάτε μαζί μας!
 

@inclEUsion                              https://incleusion.eu/en
Επικοινωνήστε με τον εθνικό σας εταίρο για περισσότερες πληροφορίες.

 

Εταίροι

Η τόνωση της αυτοπεποίθησης στην κατανόηση της αναπηρίας και των αναγκών
των χρηστών
Η αύξηση των γνώσεων και της κατανόησης σχετικά με τη διάκριση, τόσο σε
νομικό επίπεδο όσο και σε δραστηριότητες στην καθημερινότητα.
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.

1.Διακρίσεις
2.Μετανάστευση 
3.Αναπηρία
4.Μετανάστες με αναπηρία
5.Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
6.Παρακολούθηση, αποτίμηση και αξιολόγηση 

ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
για εκπαιδευτές ενηλίκων

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκπαιδευτές ενηλίκων που
παρέχουν μαθησιακές δραστηριότητες σε/με μετανάστες με αναπηρίες. Πιο
συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι: 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 6 ενότητες που καλύπτουν τα εξής θέματα: 

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά
και Ελληνικά.

https://schooladapt.eu/en

