"Inicjatywy edukacyjne
muszą mieć na celu dotarcie do
osób najbardziej narażonych na
bycie wykluczonymi ze
społeczeństwa, do tych
borykających się z problemami
i zmagającymi się z kryzysami;
do wszelkiego rodzaju grup
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mniejszościowych, do osób
zmuszonych do migracji i osób
niepełnosprawnych."
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DLACZEGO POWINIENEŚ
WYBRAĆ NASZ PROJEKT?
W stale zmieniającej się Europie dydaktycy
sektora edukacji dorosłych często pracują ze
zróżnicowanymi grupami kobiet
i mężczyzn z różnych krajów, o rozmaitym
pochodzeniu kulturowym. W stałym
dążeniu do zredukowania źródeł możliwych
wykluczeń, zwłaszcza w dobie pandemii
COVID-19, nauczyciele i edukatorzy czują
potrzebę lepszego dostosowania swoich
programów i umiejętności, tak aby zaoferować
uczniom stworzone specjalnie dla ich potrzeb
podejście metodyczne.

JAKI JEST NASZ CEL?
Projekt BestBonds ma na celu rozwijanie
umiejętności dydaktyków oraz pozostałych kadr
zajmujących się wspieraniem edukacji dorosłych.
Głównymi beneficjentami tego projektu są
edukatorzy współpracujący z zaangażowanymi w
sektor edukacyjny organizacjami, a w rezultacie
ich dorośli uczniowie korzystający z lepszego
programu metodyczno-dydaktycznego.
Naszym celem jest stworzenie innowacyjnej
metody nauczania, która sprawi, że nauka stanie
się bardziej efektywna, łatwiejsza i stymulująca
wszystkie grupy uczących się. Eliminując
możliwość potencjalnego wykluczenia
społecznego oraz dyskryminacji posłuży jako
przyszły punkt odniesienia dla wszystkich innych
osób, które w przyszłości mogłyby stanąć w
obliczu tych samych problemów.

PRZEBIEG PROJEKTU:
Działania związane z uczeniem się/ nauczaniem/
szkoleniami zostaną zrealizowane w Chorwacji, na
Cyprze, Grecji i w Polsce.
Planujemy przeprowadzenie czterech krótkich
programów szkoleniowych w zakresie:
1. Roli technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) w edukacji osób dorosłych, aktywizacji
umiejętności językowych oraz kultury
międzynarodowej.
2. Edukacji osób dorosłych oraz integracji
zawodowej migrantów i mniejszości narodowych.
3. Aktywizacji osób dorosłych o niskich
kompetencjach, w tym językowych, do podjęcia
procesu aktywizacji zawodowej.
4. Kompetencji międzynarodowych jako
kluczowy katalizator podstawy interkulturowego
programu nauczania dorosłych.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach
łącznie 97 lokalnych aktywności. Oczekiwane
rezultaty są następujące:
1. Stworzenie internetowej przestrzeni do nauki
służącej wszystkim przyszłym celom edukacyjnym, z
której będą mogli korzystać zarówno edukatorzy, jak i
uczący się.
2. Stworzenie zestawu przewodników
dydaktycznych, ważnych z punktu widzenia
intelektualnego i metodologicznego, dopasowanych
pod bezpośrednie potrzeby dydaktyków i ich uczniów.
3. Zintegrowany profil nauczyciela.
4. Zestaw narzędzi umożliwiających dostęp do
scenariuszy lekcyjnych i programów zajęć.

CHCESZ WIEDZIEĆ
WIĘCEJ?
ADRES MAILOWY

STRONA INTERNETOWA

FACEBOOK
@BestBonds-Extending-the-Competencesof-Adult-Educators-105361141508462

