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Το
πρόγραμμα
Skip
στοχεύει
στην
αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών
αναγκών των ατόμων που πάσχουν από
σοβαρή αναπηρία, μέσα από την προώθηση
της κατάρτισης και τη 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. Οταν 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.
ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και
τεχνικών/επαγγελματικών
προσόντων
εναρμονισμένων με τις ανάγκες και
δυνατότητες των ατόμων με σοβαρές
αναπηρίες.
 Εκπαιδευση των συμβούλων και των
εκπαιδευτών έτσι ώστε να γνωρίζουν
πώς να παρέχουν κατάλληλη και
αποτελεσματική καθοδήγηση, καθώς και
πώς
να
προκαλούν
τους
εκπαιδευόμενους
έτσι
ώστε
να
πετυχαίνουν υψηλούς στόχους.
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ
Οι ομάδες-στόχος του προγράμματος είναι
εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και λειτουργοί που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης
ατόμων με σοβαρή αναπηρία.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Συγκριτική μελέτη



Εκπαιδευτικά
προγράμματα



Εκπαίδευση
εκπαιδευτών



Πιλοτική εφαρμογή

Εναρτκτήρια συνάντηση εταίρων στην
Ιταλία
Η
συνάντηση πραγαμτοποιήθηκε στη
Ferrara στις 23 – 24 Ιανουαρίου 2014. Τη
συνάντηση φιλοξένησε ο συντονιστής εταίρος
Centro Studi Opera Don Calabria και
συμμετείχαν 7 μέλη των εταίρων και από τις
5 χώρες.
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ΕΤΑΙΡΟΙ



Καθορισμός του περιεχομένου και της
μεθοδολογίας
των
εκπειδευτικών
προγραμμάτων
που
θα
ολοκληρωθούν στην επόμενη χρονική
περίοδο.

 Centro ricerche
Documentazione e Studi (IT)



 Fortbildungsakademie der
Wirtschaft gGmbH, Akademie
Chemnitz (DE)

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής ηλεκτρονική
πλατφόρμας.



Σχεδιασμός ενημερωτικού φυλλαδίου
στα αγγλικά και στις γλώσσες των
εταίρων.



Σχέδιο προβολής, καθορισμός στόχων
και εργαλείων για την καλύτερη
διάδοση των αποτελεσμάτων του
έργου.



Πραγματοποίηση
των
πρώτων
δραστηριοτήτων
προβολής
με
ενημερωτικά δελτία, αναρτήσεις κ.λπ.

 Centro Studi Opera Don
Calabria (IT)

 Instituto de Formación Integral
S.L.U (ES)
 Rovnovážka, o.s. (CZ)
 Fondo Formación Euskadi (ES)
 Hellenic Adult Education
Association (EL)

Δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
έως τώρα:
Στην 1η συντονιστική συνάντηση των εταίρων
στη Ferrara της Ιταλίας, ορίστηκε το πλαίσιο
υλοποιήσης του έργου και μοιράστηκαν
αρμοδιότητες.
Μέχρι σήμερα
έχουμε
πραγματοποιήσει τις παρακάτω εργασίες:
 Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης σε
κάθε
χώρα
σχετικά
με
θέματα
αναπηρίας, καθώς και συλλογή καλών
πρακτικών εκπαίδευσης.


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.
Εντοπισμός καλών πρακτικών και
εμπειριών τόσο από τις χώρες των
εταίρων όσο και από τον ευρύτερο
ευρωπαϊκό χώρο.

 Υλοποίηση
online
συναντήσεων
συντονισμού μέσω Webex platform.

Επόμενη συνάντηση
Στις 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2014 θα
πραματοποιηθεί η 2η συνάντηση εταίρων
στη Μαδρίτη και θα φιλοξενηθεί από τους 2
ισπανούς εταίρους Fondo
Formación
Euskadi και Instituto de Formación Integral
S.L.U

Διάρκεια του έργου

1ος 2014 – 12ος 2015

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον
συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

