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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το All4Inclusion έχει ως σκοπό να
στηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων
που εργάζονται με άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε αυτά να
εξοικειωθούν με την ψηφιακή
μάθηση, να αυξήσουν την κοινωνική
τους ένταξη και να αναπτύξουν τις
ψηφιακές τους δεξιότητες.

Άμεσα ενδιαφερόμενοι:
Εκπαιδευτές ενηλίκων που
εργάζονται με άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας
Έμμεσα ενδιαφερόμενοι:
Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που
συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις
ενηλίκων και προγράμματα διά
βίου μάθηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για νέα και ενημερώσεις,
επισκεφθείτε:

All4inclusion.eu
facebook.com/all4inclusion

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Συντονισμός

Εταίροι
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Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Τον Φεβρουάριο του 2020, η ομάδα του
All4Inclusion πραγματοποίησε την πρώτη της
συνάντηση στο Ανόβερο της Γερμανίας, με
οικοδεσπότη το Leibniz University και κεντρικό
θέμα τις μεθόδους κοινωνικής ένταξης μέσω
της διά βίου μάθησης. Θετικό στοιχείο για το
έργο, αποτελεί το γεγονός πως όλοι οι εταίροι
διαθέτουν εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
και συγκεκριμένα με άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας. Το All4Inclusion στηρίζεται σε αυτήν την
εμπειρία και συγκεντρώνει παραδείγματα
καλών πρακτικών ώστε να πετύχει το στόχο του.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ALL4INCLUSION
Οι κύριοι στόχοι του All4Inclusion είναι:
1. Η υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να ενσωματώσουν σε
ψηφιακά ή ημιψηφιακά περιβάλλοντα τα μαθήματά τους
2. Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων
μέσω συλλογικών δραστηριοτήτων
3. Η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων
εκπαιδευόμενων
Το Εκπαιδευτικό Πακέτο All4Inclusion είναι το κύριο παραδοτέο του
προγράμματος και αποτελείται από έξι ενότητες. Οι ενότητες περιέχουν
δραστηριότητες παρακίνησης οι οποίες έχουν να κάνουν με τη χρήση
διαφόρων εφαρμογών λογισμικού για εργασίες όπως επεξεργασία
κειμένων, περιήγηση στο διαδίκτυο, βιντεοκλήσεις, δημιουργία blogs,
παρουσιάσεις, καθώς και δημιουργία λογιστικών φύλλων.

«Η σοφία δεν
αποτελεί προϊόν
του σχολείου,
αλλά της διά βίου
προσπάθειας
απόκτησής της.»
Άλμπερτ
Αϊνστάιν

Επιπλέον, το Εκπαιδευτικό Πακέτο All4Inclusion περιέχει παραδείγματα
καλών πρακτικών, που εντόπισαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί, ώστε να
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων σε ψηφιακά
και ημιψηφιακά περιβάλλοντα.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η δημιουργία του Εκπαιδευτικού Πακέτου
All4Inclusion θα αποτελέσει το επίκεντρο
του προγράμματος για τους επόμενους
μήνες. Προκειμένου οι εταίροι να είναι
σίγουροι ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα
καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευτών
ενηλίκων, θα συνεργαστούν στενά μαζί
τους. Πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό, θα
δημιουργηθεί και μια διαδικτυακή
πλατφόρμα που θα παρέχει πληροφορίες
και υποστήριξη στους εκπαιδευτές
ενηλίκων.

