Διεθνής Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (21-24 Ιανουαρίου 2019,
Μπολόνια, Ιταλία)
Η ActionAid Ελλάς και ο Καρπός από την Ελλάδα μαζί με οργανώσεις από 5 κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στο 3ετές πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο MigratED. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και νέους έως 20 ετών και στοχεύει
στη συνεργασία με μετανάστες και πρόσφυγες για τη δημιουργία μια εκστρατείας ψηφιακής
ευαισθητοποίησης, προώθησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, της ενσωμάτωσης και
της φιλοξενίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα συντονίζεται από την Ιταλική οργάνωση GVC και
τον Δήμο Μπολόνια

Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων στην 4ήμερη εκπαίδευση εκπαιδευτών
Αναζητούμε 4 εκπαιδευτικούς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης που να πιστεύουν στην
εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνολογίες
στην εκπαίδευση. Η ομάδα θα απαρτίζεται από 3 καθηγητές/τριες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και 1 εκπαιδευτικό μη τυπικής εκπαίδευσης. Στην τελική ομάδα συμμετεχόντων
είναι επιθυμητό να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών.
Επαγγελματική εμπειρία


Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας



Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εμπλακεί στο παρελθόν τουλάχιστον 3 φορές σε ομάδες
υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της τυπικής ή/και της μη
τυπικής εκπαίδευσης. Η προηγούμενη εμπειρία σε επιμορφώσεις, που
απευθύνονται σε επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης, θα αποτελέσει
πλεονέκτημα.



Γνώση ή/και επαγγελματική/ερευνητική εμπειρία σε κάποιο από τα ακόλουθα
πεδία:
-

Εκπαίδευση για τον Ενεργό Πολίτη (Global Citizenship Education): ανθρώπινα
δικαιώματα, ζητήματα μετανάστευσης, διαπολιτισμικός διάλογος, εκπαίδευση
για την ειρήνη.

-

Ψηφιακά εργαλεία, πολυμέσα στην εκπαίδευση και οπτικοακουστικός
γραμματισμός

Δέσμευση στο πρόγραμμα


Παρακολούθηση εξ αποστάσεως επιμορφώσεων (webinars) διάρκειας 5 ωρών
(Δεκέμβρης 2018)



Συμμετοχή και στις 4 ημέρες της επιμόρφωσης στη Μπολόνια 21-24 Ιανουαρίου
2019



Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση 2 επιμορφωτικών
συναντήσεων εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών στην Αθήνα τον
Μάρτη και Απρίλη 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος MigratED.



Οι συμμετέχοντες να μπορούν να δουν κριτικά την δική τους μεθοδολογία ως
εκπαιδευτές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και
εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές που δουλεύουν με παιδιά και νέους έως 20 ετών στο πλαίσιο
της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου
συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα: https://goo.gl/forms/oOJsp4I3X7uPCXfm1
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα επιλεχθούν βάσει των τυπικών κριτηρίων και των
κίνητρων για τη συμμετοχή τους. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις εφόσον χρειαστεί.
Η επιμόρφωση διαρκεί 4 ημέρες. Όλα τα έξοδα των συμμετεχόντων (εισιτήρια, διαμονή,
διατροφή) είναι καλυμμένα.

