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Τι έχει συμβεί πρόσφατα
Ποιοι είμαστε
Το έργο ENTRADA, είναι ένα
διακρατικό
πρόγραμμα
που
χρηματοδοτείται
από
το
πρόγραμμα Erasmus+, από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Εθνικής
Μονάδας Movetia. Η εταιρική αυτή
συνεργασία
προσπαθεί
να
υποστηρίξει την κοινωνική, αλλά
και κοινωνικό – οικονομική ένταξη
των κοινοτήτων των μεταναστών
χρησιμοποιώντας την εκμάθηση
μέσω δοκιμασιών.

Αποτελέσματα
Εργαζόμαστε σε τέσσερα
βασικά εργαλεία:
36 διαδικτυακά μαθήματα
ένταξης
Διαδικτυακή πλατφόρμα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
& Εγχειρίδιο Πολιτικής
Έγγραφο Πολιτικής
Policy
Paper COVID-19, οι
Λόγω της
πανδημίας
εταίροι του έργου συναντήθηκαν και
πάλι διαδικτυακά στις 14 Δεκεμβρίου
2020 για να συζητήσουν τα επόμενα
βήματα.

www.entradaproject.eu
@ ENTRADAproject

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του έργου ENTRADA εργάστηκαν ενεργά για να
αναπτύξουν το περιεχόμενο των διαδικτυακών μαθημάτων (Webquest) και του
προγράμματος κατάρτισης (in-service training). Το υλικό βρίσκεται στα τελευταία
στάδια υλοποίησης και θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ηλεκτρονική μας
πλατφόρμα. Μείνετε συντονισμένοι στην σελίδα μας στο Facebook και στην
ιστοσελίδα μας [www.entradaproject.eu] για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα του
έργου!

Τι μπορείτε να περιμένετε από το πρόγραμμα κατάρτισης
Το πρόγραμμα κατάρτισης ENTRADA είναι μια ευκαιρία για εκπαιδευτικούς
ενηλίκων και εργαζόμενους Υποστήριξης Μεταναστών. Παρέχει 4 συνδυασμένες
ενότητες μάθησης που περιλαμβάνουν φάσεις καθοδηγούμενης μάθησης (25
ώρες) και αυτοκατευθυμένης μάθησης (15 ώρες). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει
καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας που είναι πλούσιες εικόνες, βίντεο και
διαδραστικές ασκήσεις. Δεδομένου ότι αυτή η κατάρτιση απευθύνεται σε ενήλικες,
οι γενικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ισχύουν για όλους τους πόρους.
Δηλαδή, το περιεχόμενο είναι σχετικό με την επαγγελματική ζωή των
εκπαιδευτικών ενηλίκων και επικεντρώνεται σε προκλήσεις και συγκεκριμένους
στόχους με την ομάδα-στόχο. Οι ακόλουθες ενότητες περιλαμβάνονται στην
κατάρτιση:

Ενότητα 1

Ενότητα 2

Εισαγωγή στην ψηφιακή μάθηση
με μεταναστευτικό κοινό

Αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών,
πολιτιστικών και γλωσσικών
εμποδίων στην παροχή
εκπαίδευσης ενηλίκων για τους
μετανάστες

Ενότητα 3

Ενότητα 4

Παιδαγωγικές και διδακτικές
στρατηγικές για την υποστήριξη
της ανάπτυξης πολιτικών,
κοινωνικών και Οικονομικών
ικανοτήτων στους μετανάστες

Διδασκαλία σε δυναμικά
διαδικτυακά περιβάλλοντα με
χρήση πόρων βασισμένων σε
προκλήσεις

