Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων
στην ενσωμάτωση μεταναστών
M,m,

Η προώθηση της ενσωμάτωσης μεταναστών μέσω της
εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί μέρος της πολιτικής
της Ε.Ε. για αρκετό καιρό. Σε επίσημο και ανεπίσημο
επίπεδο

της

παροχής

εκπαίδευσης

ενηλίκων,

η

συμμετοχή μεταναστών διασφαλίζετε με την ανάπτυξη
προγραμμάτων μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
Το πρόγραμμά μας δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων

των

εκπαιδευτών

ενηλίκων

στις

Ευρωπαϊκές κοινότητες και εμπλέκει τόσο τους μαθητές
όσο και τους εκπαιδευτικούς σε έναν εποικοδομητικό
διάλογο,

με

την

υποστήριξη

της

Συναλλακτικής

Ανάλυσης.
Το πρόγραμμα TALKING δεν είναι απλώς μα ευκαιρία
επιμόρφωσης για όσους αναζητούν επαγγελματικές
λύσεις στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης μεταναστών. Είναι ακόμα μια
σπάνια ευκαιρία για την επαγγελματική τους ανάπτυξη,
μεταδίδοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε
άλλους επαγγελματίες που θα γίνουν εκπαιδευτές ή
εκπαιδευτικοί.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα TALKING προσφέρει την

Transactional analysis learning
for keeling over
the intercultural gap
Project N:
2016-1-IT02-KA204-024631
Χρηματοδοτούμενο από το
Πρόγραμμα Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ευκαιρία δικτύωσης και συνεργασίας με συναδέλφους
από

όλη

την

Ευρώπη.

Δίνει

πρόσβαση

σε

εποικοδομητικές συζητήσεις και στην ανταλλαγή καλών
πρακτικών για τη χρήση της Συναλλακτική Ανάλυση
στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν αντανακλά τις
επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ευθύνη των πληροφοριών της παρούσας έκδοσης
εναπόκειται στους συγγραφείς.

TALKING Πνευματικά παράγωγα
Το πρόγραμμα θα παραδώσει δύο πνευματικά
παράγωγα: ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, και μια πλατφόρμα –
eTALKING- χρήσιμη για την ανταλλαγή γνώσεων
πάνω σχετικά με τη μεθοδολογία και την ενημέρωση
σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης ενηλίκων
μεταναστών.

Επιμόρφωση εκπαιδευτών
Το TALKING στοχεύει στο σχεδιασμό και την
εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος για
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές κέντρων επιμόρφωσης
ενηλίκων μεταναστών, πάνω στην Συναλλακτική
Ανάλυση που μπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική. Η
πραγματοποίηση της εβδομαδιαίας επιμόρφωσης
προσωπικού για εκπαιδευτικούς τον Ιανουάριο του
2018 στο Ρέθυμνο, θα προσπαθήσει να εμβαθύνει τη
γνώση και τις ικανότητες στην εφαρμογή της
Συναλλακτικής Ανάλυσης στην εκπαίδευση ενηλίκων
μεταναστών.
΄Έπειτα από το επιμορφωτικό πρόγραμμα, μεταξύ
Ιανουαρίου και Ιουνίου 2018, όλοι οι εταίροι του
προγράμματος θα οργανώσουν ένα πιλοτικό
πρόγραμμα επιμόρφωσης για εκπαιδευτές ενηλίκων
πάνω σε μεθόδους που χρησιμοποιούν τη
Συναλλακτική Ανάλυση και το οποίο θα υποστηρίξει
τις εκπαιδευτικές τους προσπάθειες.

Η εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών στη σύγχρονη
Ευρώπη είναι ένας δυναμικός τομέας εκπαίδευσης,
ο οποίος αντιμετωπίζει ένα εύρος προκλήσεων.
Υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη ανάγκη μεταξύ
των εκπαιδευτών και του διοικητικού προσωπικού
για καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους,
οι οποίες θα γεφυρώσουν το κενό
στη διαπολιτισμική επικοινωνία και θα ενισχύσουν
την
ενσωμάτωση
μεταναστών,
τόσο
στην
εκπαίδευση όσο και στην κοινωνική ζωή.
Για αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χρηματοδοτεί το πρόγραμμα TALKING, το οποίο
επιχειρεί να εφαρμόσει τις μεθόδους της
Συναλλακτικής Ανάλυσης στη
διαπολιτισμική
εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και να
αντιμετωπίσει ζητήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης
μεταναστών στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Η Συναλλακτική Ανάλυση έχει τη δυνατότητα
να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των εκπαιδευτών,
διευκολύνοντας τις ατομικές και διαπροσωπικές
προσεγγίσεις και διατηρώντας με επιτυχία έναν
διαπολιτισμικό διάλογο με στόχο την ενσωμάτωση.
Το πρόγραμμα TALKING επιχειρεί να έχει αντίκτυπο
στα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα που
απευθύνονται σε ενήλικες μετανάστες, βελτιώνοντας
την ποιότητα της διαδικασίας διδασκαλίας/μάθησης.

Ιταλία
Συντονιστής
προγράμματος:
n
CPIA3, Roma,
Corso Vittorio Emanuele II, 217, 00186 Roma; Email: ada.maurizio@gmail.com
IFREP 93,
Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1, Roma,
Email: direzione.ifrep93@irpir.it
Consortio Ro.Ma.
Via delle Monache, 5 -00036 - Palestrina; Roma;
Email: progetti@consorzioroma.it

Ηνωμένο Βασίλειο:
MBM Training & Development Center
150 Upper Parliament Street, L8 7 LL,
Liverpool, Email: office@mbmtraining.uk

Ισπανία
IMPEFE,
Plaza del Escultor Joaquín García Donaire , 2 - 1ª
Planta, 13004 Ciudad Real
Email: enavarro@impefe.es
Ελλάδα
EELI,
Γερακάρη 25, Ρέθυμνο, 74100, Κρήτη;
Email: info@eli.edu.gr

eTalking
Προσφέρει ένα εξειδικευμένο eLearning περιεχόμενο,
αποτέλεσμα συνεργασίας με παρόχους εκπαίδευσης
ενηλίκων από όλες τις χώρες εταίρους. Σχεδιαστές
υλικού, υπεύθυνοι σπουδών και ειδικοί περί του θέματος
εργάζονται υπέρ του κοινού σκοπού να δημιουργήσουν
το κατάλληλο περιβάλλον και υλικό που θα ικανοποιήσει
τις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ευρώπη
που εργάζονται με μετανάστες. Η παροχή του eTraining
& της συμβουλευτικής πλατφόρμας που θα έχει
αξιοσημείωτη επίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτές
ενηλίκων είναι ο τελικός στόχος του eTalking.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να γεφυρώσει το κενό
ανάμεσα στις μαθησιακές ανάγκες και την κατάρτιση
εκπαιδευτών, παρέχοντας εξειδικευμένες ευκαιρίες
επιμόρφωσης και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες
στη διάδραση μεταξύ εκπαιδευτών
και εκπαιδευομένων με πολιτιστικές και προσωπικές
διαφορές.
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