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Τα άτομα που εκπαιδεύονται για τις κοινωνίες
χωρίς αποκλεισμούς και την αναπηρία έπειτα από
την ολοκλήρωση του έργου θα είναι σε θέση
να επικυρώσουν και να αξιολογήσουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν.
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Αυτό το βιβλίο θα περιλαμβάνει όλες τις περαιτέρω
γραμμές
χάραξης
πλαισίου
πολιτικής,
συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, ακαδημαϊκές
γνώσεις και χάραξη πολιτικής, με στόχο την αμοιβαία
αλληλεπίδρασή τους.
Το βιβλίο θα περιλαμβάνει:
 Καλές πρακτικές.
 Συστάσεις πολιτικής.
 Σενάρια πολιτικής για τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής της ΕΕ.
 Τοπικές, περιφερειακές,
προτάσεις.

εθνικές

και

Η κοινοπραξία έχει αναπτύξει ένα πολυδιάστατο εργαλείο τεστ ΤΠΕ εν είδει τυποποιημένου ελέγχου σύμφωνα με τις
αρχές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και το πλαίσιο
ψυχομετρικής προσέγγισης.

διεθνείς

 Τρόπους
σύνδεσης
κοινωνιών
χωρίς
αποκλεισμούς και ατόμων με ειδικές ανάγκεςσυμμετοχή σε όλους τους τομείς της κοινωνικής
και της προσωπικής ζωής.

Μετά από αυτό, οι χρήστες θα λάβουν μια σχετική «πιστοποίηση» για την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή
τους.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ....
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ
5- 6 Απριλίου 2022

LILLE, Γ Α Λ Λ Ι Α
Οι εκδηλώσεις των εταίρων είναι εργαστήρια που
διοργανώνονται σε κάθε χώρα εταίρο. Σκοπός τους είναι η
επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο τοπικό κοινό,
προκειμένου να:
παρουσιαστεί το έργο ACCESS4ALL και η περιγραφή
των στόχων του
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και ειδικά τα
διανοητικά αποτελέσματα
ανταλλαχθούν
ιδέες
και
προτάσεις
για
νέες
δραστηριότητες, σχόλια, για να εξασφαλιστεί υψηλής
ποιότητας εμπειρία του χρήστη· σχόλια από τους
συμμετέχοντες για τη βελτίωση και την τροποποίηση
των αποτελεσμάτων του ACCESS4All.

Στις 5 ΚΑΙ 6 Απριλίου οι εταίροι του έργου
ACCESS4ALL συναντήθηκαν δια ζώσης στην
Λιλ, για την 3η Διακρατική Συνάντηση του
έργου.
Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στην
ανασκόπηση όλων των αποτελεσμάτων που
επιτεύχθηκαν μέχρι τώρα και των εργασιών
που έπρεπε να διεκπεραιωθούν από τώρα
μέχρι το τέλος του έργου. Υπήρχε επίσης
χρόνος για να συζητηθούν τα οικονομικά
θέματα, η διάδοση και η αξιολόγηση του
έργου.

Είστε
ασκούμενος;
Περιφερειακός/εθνικός
διευθυντής; Εκπροσωπείτε ΜΚΟ ή ΟΚΠ, ένωση ατόμων
με αναπηρία; Ανήκετε σε οργανισμούς που
υποστηρίζουν την ένταξη, τις πρακτικές ένταξης;
Ενδιαφέρεστε για θέματα αναπηρίας;
Εάν ναι, τότε μάθετε τις ημερομηνίες αυτών των
εκδηλώσεων και παρακινήστε τους συναδέλφους σας να
παρευρεθούν.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στους
ισότοπους των οργανισμών του έργου.

Τη δεύτερη μέρα, είχαμε την ευκαιρία
να
επισκεφτούμε
την
AlterEos
(www.altereos.fr), μια προσαρμοσμένη
εταιρεία, ναυαρχίδα της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (SSE).

@access4allproject

Περιηγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις της,
όπου
μπορούσαμε
να
δούμε
πώς
προσαρμόστηκαν
όλοι
οι
χώροι
εργασίας στα άτομα με διαφορετικές
αναπηρίες και συζητήσαμε με τους
εργαζομένους της τα κύρια εμπόδια που
συναντώνται στην αγορά εργασίας.

Η κοινοπραξία θα
συναντηθεί για
τελευταία φορά στο Τελικό Συνέδριο
στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2022.

Ανυπομονούμε!
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