ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ
Το VIC είναι ένα διετές ευρωπαϊκό έργο που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus+. Στόχος του έργου είναι να
αναπτυχθεί μια προσέγγιση για τη μέτρηση
της αποτελεσματικότητας των
υφιστάμενων υπηρεσιών ένταξης των
προσφύγων καθώς και για τον
προσδιορισμό του αντικτύπου τους στις
ατομικές δεξιότητες ενσωμάτωσης τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
Integration als
"Learning to live
together in a diverse
society."
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ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ
Το έργο υλοποιείται από μια
κοινοπραξία έξι εταίρων από
διάφορους τομείς της εκπαίδευσης
από πέντε ευρωπαϊκές χώρες : τη
Γερμανία , την Αυστρία , τη Γαλλία , την
Ιταλία και την Ελλάδα . Η εμπειρία
των εταίρων καθώς και η
τεχνογνωσία στους τομείς που
καλύπτει το έργο λειτουργούν
συμπληρωματικά .

Εγκυροποίηση
δεξιοτήτων
ένταξης
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΣΤΌΧΟΙ
Ποιες δεξιότητες είναι
χρήσιμες για τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες και πώς
μπορούν να τις εντοπίσουν οι
εκπαιδευτικοί και οι
εκπαιδευόμενοι και να τις
καταγράψουν ;?

Σύγκριση των μαθησιακών
στόχων των υφιστάμενων
μαθημάτων ενσωμάτωσης
στην Ευρώπη
Κοινός ορισμός της ένταξης
Ανάπτυξη μέσων για την
προώθηση και εγκυροποίηση
των δεξιοτήτων ένταξης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΟΧΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Το VIC στοχεύει στην προώθηση
στόχων όπως η προσαρμοστικότητα ,
η κοινωνική δέσμευση και η επίλυση
συγκρούσεων με στόχο τη
διευκόλυνση της εγκυροποίησης
τους . Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που οργανώνει το VIC παρέχεται
μέσω πλατφόρμας μικτής μάθησης
για εκπαιδευτές που σχεδιάζουν τα
μαθήματά τους με τρόπο
προσανατολισμένο στις δεξιότητες ,
καθώς και για όσους επιθυμούν να
προβληματιστούν και να
απεικονίσουν τις διαδικασίες
μάθησης και την πρόοδο τους μαζί με
τους εκπαιδευόμενους .

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων μικτής μάθησης
για το σχεδιασμό , την υλοποίηση
και την αξιολόγηση καινοτόμων
μαθησιακών δραστηριοτήτων και
την εγκυροποίηση των δεξιοτήτων
ενσωμάτωσης .
Δοκιμαστική εφαρμογή του
μαθήματος στο πλαίσιο εθνικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΕΓΚΥΡΟΠΟΊΗΣΗ
Το εργαλείο LEVEL5 χρησιμοποιείται
για την εγκυροποίηση των
ικανοτήτων . Το LEVEL5 βασίζεται σε
μια τρισδιάστατη προσέγγιση για την
εγκυροποίηση των γνωστικών ,
ψυχοκινητικών και συναισθηματικών
μαθησιακών αποτελεσμάτων που
εμφανίζονται στον κύβο LEVEL5.

